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1 JOHDANTO 

 

Toimintaympäristömme muuttuu jatkuvasti, siksi osaamisen kehittäminen on 

otettava tärkeäksi osaksi organisaation toimintaa (Tikkanen 2008, 9). Osaami-

sen kehittämisessä on kyse tiedon ja taidon hankkimisesta jokapäiväisessä 

työssä tai koulutuksen avulla. Toisaalta se tarkoittaa myös taitoa yhdistää uusi 

osaaminen vanhan rinnalle. (Eklund, Tyyskä & Ropo, 2007, 8.) Tavoitteena 

on, että osaamisen kehittäminen on organisaation johdon ja työntekijöiden 

yhteinen asia, jolloin sen toteuttaminen päivittäisen työn rinnalla onnistuu pa-

remmin. Organisaation johdon rooli osaamisen kehittämisessä on merkittävä, 

sillä se liittyy oleellisesti tulevaisuuden kehityssuuntien aktiiviseen havainnoin-

tiin. Yrjö Engeströmin ajatuksia lainaten” hyvä oppiminen kulkee kehityksen 

edellä ja raivaa tietä uusille kehitystasoille” (Engeström 2004, 19). On mietittä-

vä, minkälaista osaamista työyhteisössä tarvitaan ja miten sitä hankitaan. 

Vastaavasti työntekijöiden tehtävänä on olla aktiivisesti mukana muutoksissa 

ja samalla arvioida osaamisen kehittämisen tarpeitaan. Tämän pohjalta on 

helppo esittää toiveita organisaation johdolle. (Tikkanen 2008, 9, 21–22.)    

 

Merkittävästi toimintaympäristömme muuttumiseen vaikuttaa väestön ikään-

tyminen.  Euroopan lisäksi varsinkin Suomelle ikääntyminen on huomattava 

kansantaloudellinen haaste. Tilastokeskuksen vuoden 2007 mukaan Suomes-

sa 65+ vuotiaiden määrä lisääntyy 26 prosentista 46 prosenttiin vuonna 2030. 

(Ikääntymisraportti 2009, 11.) Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemassa, 

hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi laatusuosituk-

sessa (2013, 15) korostetaan, että yhteiskunnan on voitava vastata ikäänty-

neen väestön tarpeisiin.  Kyse on hyvinvoinnista ja toimivan elämän luomises-

ta iäkkäille. Käsite hyvinvointi on nähtävissä iäkkään tyytyväisyyden kokemuk-

sena omaan päivittäiseen toimintaan liittyen. Alakärpän (2014, 38–39) mu-

kaan ikääntyminen on ymmärrettävä kokonaisuutena, johon sisältyy muutok-

set aivoalueiden, kehon toimintojen ja tiedon käsittelyn alueilla. Sanalla ikään-

tyminen tarkoitetaan myös lähellä eläkeikää olevia ja eläkkeelle siirtyneitä ih-

misiä.  
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”Väestön ikääntyessä on otettava teknologia apuun”  

                                                                                     – Romu 2007,13 

 

Käsite teknologia on kreikan kieltä ja se tulee sanoista tekhne ja logos. Tekh-

ne viittaa sanaan taito ja logos tarkoittaa oppia.  Nykyisin teknologiaa on kaik-

kialla ja se liittyy kiinteästi jokaisen ihmisen päivittäiseen toimintaan. Yhteis-

kunnassa teknologia välineenä ja työkaluna viestii merkityksiä, joiden vuoksi 

se joko otetaan tai jätetään ottamatta avuksi. (Alakärppä 2014, 11,16.) Vaikka 

teknologiaa on käytetty Iäkkäiden hoidossa jo pitkään, vieroksutaan sitä edel-

leen. Turva- ja älypuhelimilla sekä muilla teknologisilla ratkaisuilla on kuitenkin 

mahdollista edistää iäkkäiden päivittäistä hyvinvointia ja sosiaalista osallistu-

mista niin kotona, kuin laitoksissa. Työympäristöissä teknologiaa hyödynne-

tään siksi, että se helpottaa työntekijöiden työtä. Teknologian käytön on todet-

tu parantavan myös yhteiskunnan palveluiden esimerkiksi terveyden- ja sosi-

aalihuollon laatua. (Kivinen 2003, 5.)  Lisäksi teknologia palvelee perinteisiä, 

kokemukseen ja havainnointiin pohjautuvia hoitotyön menetelmiä (Teknologia 

ja etiikka sosiaali- ja terveysalan hoidossa ja hoivassa 2010, 1).  

 

Teknologian suunnitteluun ja käyttöön on oleellisesti liitetty hyvän tekeminen. 

Sen merkitys yhteiskunnassa tulee jatkuvasti korostumaan varsinkin iäkkäiden 

määrän ja tarpeiden lisääntymisen myötä. Myös nähtävissä oleva työvoimapu-

la hoitotyönalalla lisää teknologian arvoa. Koska teknologia tulee pysymään 

merkittävässä roolissa elämässämme, on tärkeää tarkastella muun ohella sen 

vaikutuksiin ja seurauksiin liittyviä kysymyksiä niin käyttäjien, työntekijöiden 

kuin yhteiskunnan näkökulmasta.  Varsinkin palvelutaloissa, joissa hoidetaan 

herkästi haavoittuvia henkilöitä kuten muistisairaita, on eettisiä näkökulmia 

välttämätöntä tarkastella. (Teknologia ja etiikka sosiaali- ja terveysalan hoi-

dossa ja hoivassa 2010, 1–4.) Näiden ihmisten kohdalla on muistettava, että 

heidän kykynsä ilmaista oma tahto ja vakaumus ovat alentuneet.  Se kuinka 

muistisairaiden itsemääräämisoikeutta ja elämänarvoja voidaan kunnioittaa 

teknologian käyttöönotossa, on haaste heidän parissa työskenteleville sekä 

teknologiaa kehittävälle taholle.( Alzheimer Europe Report 2008, 9, 51.)  
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Todettakoon vielä, että useissa palvelutaloissa teknologian hallinta on haaste 

työntekijöille ja sen koetaankin enemmän häiritsevän kuin helpottavan päivit-

täistä työtä. Toisaalta osaamisen tasolla ja asenteella on suora yhteys siihen, 

kuinka teknologiaan turvaudutaan. Teknologian käyttöä leimaa myös yhteistyö 

loppukäyttäjien ja kehittäjien välillä, jonka nähdään olevan edellytys teknologi-

an hyödynnettävyydelle päivittäisessä elämässä. (Kivinen 2003, 27–28, 84.) 

On huomattu, että teknologian hyväksyminen käytäntöön onnistuu parhaiten, 

kun eri osapuolet saavat riittävän koulutuksen ja opastuksen teknologisten 

sovellusten käyttöön. Pelkkä koulutus ei kuitenkaan riitä, vaan ihmiset, toimin-

ta, ympäristö ja teknologia on ymmärrettävä yhteen sulautuneena toiminnalli-

sena kokonaisuutena arjessa. (Alakärppä 2014, 39–40.)   

 

Tässä opinnäytetyössä teknologialla tarkoitetaan Vivago-järjestelmää, joka on 

tarkoitettu iäkkäiden 65+ uni-valverytmin ja turvallisuuden seurantaan. Turval-

lisuutta on esimerkiksi se, että iäkäs uskaltaa liikkua vapaasti palvelutalon si-

sällä ja ongelmien tullessa saa nopean avun.  Opinnäytetyössä paneudutaan 

Vivago-järjestelmä osaamisen tarkasteluun palvelutalossa, jossa mielenkiin-

non kohteena on varsinkin työntekijöiden opastaminen oman osaamisen kehit-

tämiseen. Yksi tärkeä osaamisen kehittämisen lähtökohdista on osallistava 

kehittäminen, johon työpajat ja ekspansiivisen oppimisen sykli tarjoavat hyvän 

ohjausvälineen. Osaamisen kehittäminen palvelutalossa on tarpeen, sillä työn-

tekijöiden keskuudessa esiintyy paljon puutteita Vivago-järjestelmä osaami-

sessa. Opinnäytetyön integroituminen osaksi organisaation strategista toimin-

taa mahdollistaa tiedon hyödyntämisen työyhteisössä myös tulevaisuudessa.   

  

Vivago-järjestelmä on sisältynyt palvelutalotyöntekijöiden päivittäiseen työhön 

vuodesta 2006, ja se kattaa jokaisen palvelutalon kolmekymmentä asuntoa. 

Kyseessä on useista eri osista Vivago-kellosta, tukiasemasta ja tietokoneesta, 

jossa on Vista-ohjelma ja DECT-puhelimesta rakentuva järjestelmä. Käytäntö 

on osoittanut, että puutteet Vivago-järjestelmän eri osien hallinnassa johtuvat 

osittain siitä, että järjestelmään perehtyminen tapahtuu ensisijaisesti muun 

työn ohessa. Tämä on johtanut hyvin pinnallisen tiedon omaksumiseen (En-

geström 2004, 18).   
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2 VIVAGO-JÄRJESTELMÄ 

 
         ”Avainsana on ennaltaehkäisy”  

- Romu 2007, 13 

 

Uni on ollut tutkijoiden mielenkiinnon kohteena jo useiden vuosikymmenten 

ajan ja riittävän unen tiedetään olevan välttämätön ihmisen fyysiselle ja 

psyykkiselle hyvinvoinnille. Uni vaikuttaa monin tavoin elimistön toimintoihin 

esimerkiksi aivojen- ja kehon palautumiseen, lämmönsäätelymekanismiin se-

kä tunne- ja muistitoimintoihin.  Yöunen riittävyyttä voidaan päätellä sen mu-

kaan, kuinka uupuneita tai energisiä valveilla ollessa olemme. Uni-

valverytmiominaisuudet (kuvio 1) vaikuttavat siis monin tavoin hyvinvointiimme 

liikunnan ja terveellisen ravinnon rinnalla. (Jaakonaho 2015, 1–3, 43.) Tämän 

vuoksi uni-valverytmiä on syytä hahmottaa hieman laajemmin.    

 

 

 

                                        HYVINVOINTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 1. Uni-, valve- ja rytmiominaisuudet (Mikkola 2004, 6)  

 

 

 

 

 
  RYTMI 

 
  VALVE 

 
   UNI 
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UNI-ominaisuutta kuvaa heräämiset, uniajan pituus, säännöllisyys, unen laatu 

ja ajoittuminen vuorokauteen. VALVE-ominaisuudella ymmärretään päivä ai-

kaisen aktiviteetin tasoa. RYTMI-ominaisuus tarkoittaa päivän ja yön aikaisen 

aktiviteetin suhdetta. UNI, VALVETILA ja niiden vaihtelu, eli RYTMI on nähtä-

vissä erillisinä, mutta ne kietoutuvat hyvin läheisesti toisiinsa ja hyvinvointiin. 

(Mikkola, 2004, 2, 29.) Uni-valverytmiä voi muuttaa monet sisäiset ja ulkoiset 

syyt, joista sisäisiä ovat esimerkiksi kivut ja ulkoisia väärät elämäntavat (Hint-

sala 2012, 4; Mikkola 2004, 5).  

 

Unen mekanismia säätelee elimistön vuorokausirytmi sekä sen sisäinen tasa-

paino. Vuorokausirytmissä tärkeänä tekijänä toimii aivojen hypotalamuksessa 

sijaitseva sisäsyntyinen keskuskello, joka on unesta ja valveillaolosta riippu-

maton. Normaaleilla aikuisilla sisäsyntyisen keskuskellon pituus on 24 tuntia ja 

11 minuuttia ± 16 minuuttia.  Elimistön sisäinen tasapaino on vastaavasti riip-

puvainen hereillä ollessa lisääntyvästä ja unen aikana vähentyvästä unen tar-

peen määrästä. Näistä kahdesta tapahtumasarjasta rakentuu yhdessä ihmi-

sen uni-valve-rytmi. (Jaakonaho 2015, 1–9.)  

  

Uni on jaoteltavissa viiteen eri vaiheeseen, joista jokaisella on oma erityinen 

tehtävänsä. Unen vaiheista ensimmäinen ja toinen vaihe on kevyttä unta ja 

kolmas ja neljäs luokitellaan syväksi uneksi. Viides vaihe on REM eli vilkeuni-

vaihe, jolle on ominaista nopeat silmän liikkeet ja sydämen ja hengityksen 

vaihtelut. (Jaakonaho 2015, 4–5.) On tutkittu, että 70-vuotiaiden yöunesta vain 

5 prosenttia eli kahdestakymmenestä kolmeenkymmeneen minuuttiin seitse-

män ja puolen tunnin yöunesta on syvää unta. Kun, se vastaavasti terveillä 

aikuisilla on noin puolitoista tuntia. (Hintsala 2012, 3–5.)  

 

Käytännössä normaaliin seitsemän tunnin yöuneen rinnastettuna vähäinenkin 

univaje alle viisi tuntia vuorokaudessa kohottaa kuolleisuuden riskiä 15 pro-

sentilla (Jaakonaho 2015, 3). Pitkään jatkuessaan riittämätön uni voi johtaa 

masennukseen (Talaslahti, Alanen & Leinonen 2012, 151), sekä se voi altis-

taa infektiotaudeille, verenpainetaudille ja sydän- ja suolistosairauksille (Hint-

sala 2012, 3,7). On esitetty, että univaje lisää kaikissa ikäryhmissä kaatumis- 

ja onnettomuusriskiä sekä kroonisen unilääkityksen tarvetta. Osaltaan univaje 
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ylläpitää kaksinkertaista sairauspäivien määrää ja tarvetta muihin terveyspal-

veluihin. Pysyvä univaje muokkaa ihmisen toimintaa, mikä puolestaan aiheut-

taa herkästi ylipainon kehittymisen ja sokeriaineenvaihdunnan muutoksia. 

(Mikkola, 2004, 4, 29.) Uni-valverytmin yhteyden tiedostaminen terveysriskei-

hin on johtanut sen mittaamiseen tarkoitettujen teknologisten välineiden, kuten 

Vivago-järjestelmän kehittämisprosessiin. 

 

Vivago-järjestelmän (kuvio 2) kehittäjä on Suomalainen vuonna 1994 perustet-

tu Vivago Oy. Vivago Oy on laatusertifioitu ISO 9001:2008 ja ISO 13485:2003 

-laatujärjestelmien mukaan ja sen ratkaisuilla on tänä päivänä yli 60 000 käyt-

täjää 600 palvelutalossa ympäri Eurooppaa. (Vivago Oy.) Käyttäjällä tässä 

yhteydessä tarkoitetaan ihmistä eli toimijaa, joka hyödyntää tietyssä tilantees-

sa järjestelmää, jonkin päämäärän saavuttamiseksi (Alakärppä 2014, 10). Eri-

tyisesti Vivago-järjestelmän hyötynä pidetään sitä, että se mahdollistaa ajan-

tasaisen ja ympärivuorokautisen sekä etäältä tapahtuvan käyttäjän liikkumisen 

ja uni-valverytmin seurannan. Kun, käyttäjä on kaukaa nähtävissä säästää se 

työntekijöiden aikaa. Nykyisin usea iäkäs on yksinäinen ja kokee turvattomuut-

ta. Vivago-järjestelmän avulla voidaan tiivistää yhteydenpitoa esimerkiksi pal-

velutalotyöntekijään. Tämä puolestaan lisää molemminpuolista turvallisuuden 

tunnetta. (Mikkola 2004, 17.) 

 

Moni toimintayksikkö on kiinnostunut kehittämään toimintaprosessejaan. Vi-

vago-järjestelmä on väline, jota hyödyntämällä esimerkiksi palvelutaloissa hoi-

va on toteutettavissa nopeasti ja yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Aikaisia 

aamutoimia on siirrettävissä, kun järjestelmän kautta nähdään, että käyttäjä 

mielellään nukkuu pitkään. Vivago-järjestelmä toimii myös tiedonvälittäjänä 

toimintayksikön työntekijöiden lisäksi käyttäjälle itselle, lähisukulaisille ja tarvit-

taessa esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisille. (Mikkola 2004, 

17–19.) Hyvinvoinnin ja uni-valverytmin seurannan ohessa aktiviteettikäyrän 

avulla on mahdollista seurata lääkityksen ja kuntoutuksen niin haitallisia, kuin 

hyviä vaikutuksia käyttäjän päivittäiseen toimintaan (Kivinen 2003, 30).  
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Vivago-kello         Tukiasema                Tietokone ja Vista-ohjelma                DECT-puhelin 

 

 
Hyvinvointiyhteenveto 

 

 
 
Yhden viikon aktiviteettikäyrä 

 

 
 
Ei käyrätietoja Kello irti ranteesta Unta                                                                            

 
 

KUVIO 2. Vivago-järjestelmä (Vivago Oy)  
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Vivago-kello on suunniteltu tavalliseksi rannekelloksi sekä turvarannekkeeksi 

painikehälytyksineen. Kello on täysin vesitiivis ja siinä on ladattava akku. Vi-

vago-kello on tarkoitettu mittaamaan vuorokauden ympäri herkän liikeanturin 

avulla käyttäjän liikeaktiviteettia, makroliikkeitä, eli käden ja kehon liikkeitä 

sekä mikroliikkeitä, jotka ovat ranteen ja lihasten ja jänteiden aiheuttamia ran-

nekkeen pohjaan kohdistuvia voimia. Vivago-kellon mittaama signaali on 

summa makro- ja mikroliikkeistä. Mittaustulokseen vaikuttaa sekä liikkeiden 

määrä ja niiden voimakkuus (Mikkola 2004, 3), sekä ihon kosketus, kosteus, 

lämpötila ja sydämen syke (Kivinen 2003, 29).  

 

Vivago-kello laskee jokaiselle minuutille liikeaktiviteettia kuvaavan arvon, joka 

voi olla välillä 0-100. Arvo kertoo kuinka paljon käyttäjällä on liikeaktiviteettia 

yhden minuutin aikana. Jos aktiviteetti saa arvon nolla, ei Vivago-kello ole re-

kisteröinyt yhtään liikettä eli käyttäjä on ollut liikkumaton. Arvo 100 kuvaa suu-

rinta aktiviteettia, jonka ranneke pystyy mittaamaan. Tällainen arvo vaatii käyt-

täjältä rajuja liikkeitä esimerkiksi fyysisesti raskas työ tai urheilu. Vivago-

kellosta tiedot siirtyvät tukiasemaan ja siitä edelleen tietokoneelle, jossa on 

Vista-ohjelma. Vista-ohjelma näyttää hyvinvointiyhteenvedon ja aktiviteetti-

käyrän eli graafisen tilaston avulla miten uni-valverytmi muuttuu lyhyenä ja 

pidempänä ajanjaksona (Jaakonaho 2015, 25). Käyttäjän painikehälytykset 

näkyvät tietokoneen ruudulla ja työntekijän DECT-puhelimessa. Hälytyksen 

tullessa puheyhteys käyttäjän ja työntekijän välille avautuu välittömästi.  Häly-

tyksistä akuuteiksi katsotaan kuuluvan painike-, poikkeava vireystila-, aliläm-

pö- ja poistumisilmoitus hälytys. (Mikkola 2004, 3.)  

 
Vivago-kello on suunniteltu valvomaan käyttäjäänsä myös muutoin kuin uni-

valverytmin suhteen. Kun Vivago-kello on riisuttu ranteesta ja takaisin käyttä-

jällä tulee näistä hälytys tietokoneelle ja DECT-puhelimeen. Tällä taataan se, 

että Vivago-kello on käytössä ja käyttäjä seurannan piirissä. Vivago-kello val-

voo myös omaa toimintakuntoaan ja antaa pariston loppumisesta hälytyksen 

hyvissä ajoin tietokoneen Vista-ohjelmaan ja DECT-puhelimeen. (Kivinen 

2003, 30.)  

 

Hyvinvointiyhteenvedosta (kts. kuvio 2) on nähtävissä viimeisen kuuden ja 

kolmen kuukauden sekä seitsemän päivän keskiarvot unen määrästä ja jak-
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sosta. Näiden lisäksi voidaan seurata käyttäjän vuorokausirytmiä, päiväajan 

aktiviteettia, kellon käyttöastetta, iäkkään ulkoiluun käyttämää aikaa, erikseen 

akuuttien ja vähemmän kiireellisten hälytysten määrää sekä työntekijän käyn-

tiaikaa per päivä ja muutoksia näissä. Kaikki taulukon numerot ovat päiväkoh-

taisia keskiarvoja, jotka kuvaavat uni-valverytmin laatua. Kun rytmi on vahva, 

on yöaikainen aktiivisuus pieni ja päiväaikainen aktiivisuus suuri. Jos arvon on 

yli yhden, rytmi on käänteinen eli käyttäjä on aktiivisempi yöaikaan. Viimeisen 

seitsemän päivän keskiarvo ilmestyy, kun käyrää on tallentunut vähintään nel-

jän päivän ajan; kolmen kuukauden keskiarvo ilmestyy kun käyrää on tallentu-

nut puolitoista kuukautta ja kuusi kuukautta kun käyrää on vähintään kolmelta 

kuukaudelta. (Vivago Vista käyttäjän opas 2013.) 

 

Aktiviteettikäyrästä (kts. kuvio 2) on mahdollista seurata syvän unen riittävyyt-

tä, joka on päivittäisen suoriutumisen kannalta tärkeää. Aktiviteettikäyrän nou-

su yöaikana on merkki heräilystä. Jos iäkkäällä on lisääntynyttä päiväaikaista 

väsymystä, voidaan käyrän perusteella arvioida yöunen laatua ja yrittää löytää 

unta häiritseviä tekijöitä. Muutokset huonompaan suuntaan näkyvät siten, että 

vuorokausirytmi-indeksiä kuvaava käyrä siirtyy kohti asteikon oikeaa laitaa. 

Vastaavasti, kun käyttäjän yöuni paranee, näkyy se käyrän siirtymisenä kohti 

asteikon vasenta laitaa. Seuranta on hyvä tehdä tarkkailemalla paria peräk-

käistä yötä, sillä yksittäinen yö voi sisältää häiriöitä esimerkiksi Vivago-kello 

on liian löysästi ranteessa, jonka vuoksi aktiviteettikäyrä ei välttämättä anna 

oikeaa kuvaa unesta. Syvää unta arvioidaan olevan tarpeeksi, jos varsinkin 

iltayöstä on erotettavissa hyvin matalaa sinistä, lähes nolla tason käyrää yh-

teensä kahdesta kolmeen tuntiin. (Mikkola 2004, 14, 20.)  

 

Aktiviteettikäyrässä ne kohdat, joissa ei ole saatavissa tietoa, esimerkiksi Vi-

vago-järjestelmä on poissa käytöstä teknisen vian takia, näkyy punaisena vä-

rinä ja ne kohdat, joissa Vivago-kello on poissa ranteesta, tai huonosti kiinni-

tettynä on havaittavissa keltaisena värinä. (Vivago Vista käyttäjän opas 2013.) 

On kuitenkin hyvä mainita, että uni-valverytmin analyysi on arvio, jonka tark-

kuus riippuu voimakkaasti käyttäjästä ja Vista-ohjelmaan säädetyistä asetuk-

sista, jotka on mahdollista säätää jokaiselle käyttäjälle erikseen. (Vivago Vista 

käyttäjän opas 2013.)  
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Uni-valverytmi analyysin tarkkuus on noin kahdeksankymmentä prosenttia. 

Tyypillistä on, että analyysi näyttää 30–70 minuuttia todellista uniaikaa pidem-

piä aikoja vuorokaudessa. Monesti tilanteessa, joissa käyttäjä on valveilla 

mutta ei jostain syystä liiku, katsotaan olevan myös unta. Erityisesti käyttäjät, 

joilla on vähäinen aktiviteetti, voi olla erittäin matala käyräanalyysi. Tällöin 

analyysi tulkitsee valveilla olon, mutta alhaisen aktiviteetin uneksi. On myös 

huomioitava, että moniin sairauksiin liittyy normaalista poikkeavaa liikehdintää. 

Tällöin analyysi voi tuottaa todellisuutta lyhyempiä uniaikoja, koska käyttäjä 

saattaa liikkua rauhattomasti nukkuessaan, mikä on tulkittavaksi hereillä olok-

si. (Mikkola 2004, 16.) 

 

 

 

3 PALVELUTALOTYÖNTEKIJÖIDEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN 

 

Palvelutaloasuminen on yhteiskunnan tukimuoto, jota tarjoaa monet kunnalli-

set ja yksityiset organisaatiot lähinnä iäkkäille tai vaikeasti vammautuneille 

ihmisille. Palvelutaloasumiseen siirrytään, kun kotona asuminen vaikeutuu. 

(Finne-Sorvari 2014, 23.) Organisaatiossa osaamisen kehittämisen merkitys 

korostuu, koska on nähtävissä, että yhteiskunnan suuntaus yhä ennaltaeh-

käisevämpää, turvallisempaa ja laadukkaampaa hoitoa sekä korkeatasoisem-

paa osaamista kohtaan lisääntyvät. (ESNO European Specialist Nurses Or-

ganizations, 2009, 4). Näiden lisäksi itse työ yhä enenevässä määrin moni-

mutkaistuu, arki- ja kokemuksellisen tiedon rinnalle tulleen tutkitun tiedon ja 

teknologian edistyksen sekä kasvun myötä. Totuus on myös se, että jatkuvasti 

lisääntyvä eri kansakuntien välinen yhteistyö, eläkkeelle siirtyvien määrän 

nousu ja tarve selviytyä samasta työstä pienemmillä resursseilla johtavat sii-

hen, ettei yksittäisen työntekijä ole mahdollista selvitä omassa ammatissaan 

koko työssäoloaikaa kerran hankitulla koulutuksella. (Eloranta & Virkki 2012, 

6, 20, 39.) 

 

Osaamista kehittämällä on mahdollista uudistaa organisaation toimintakulttuu-

ria, tapoja ja arvoja sekä lisätä työn mielekkyyttä. Tästä seuraa luonnollisesti 

se, että töihin on hyvä tulla ja tehdä työtä. Tämän myötä työn laatu paranee ja 

asiakastyytyväisyys sekä tuloksellisuus lisääntyvät. (Eloranta ym. 2012, 49.) 
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Osaamisen kehittäminen muuttaa siis yksittäisen työntekijän ja organisaation 

sisäistä toimintakulttuuria, että muovaa näkemystä ulkoisesta maailmasta. 

Avain osaamisen kehittämiseen lähtee esimerkiksi seuraavien kysymysten 

asettelulla. (Engeström 2004, 19.) Onko organisaatiolla ja työntekijöillä tällä 

hetkellä oikeanlaista osaamista?  Minkälaisilla osaamisen kehittämisen mene-

telmillä osaamista on mahdollista tehdä paremmaksi? Miten muuttuva ulkoi-

nen maailma vaikuttaa osaamisen kehittämiseen ja tarpeeseen uudistua? (Sil-

lanpää 2014, 37.)  

 

Osaamisen kehittämiseen sisältyy aina ponnistelu kohti parempaa (Engeström 

2004, 12). Parhaimmat tulokset on saavutettavissa, kun kehittäminen suunna-

taan yksittäisen työntekijän sijasta koko työyhteisöön. Organisaatiossa osaa-

misen kehittäminen on nähtävissä käytäntönä, joka on toteuttavissa sen sisäl-

lä tai perinteisesti ulkopuolisena koulutuksena. Oma työpaikka tarjoaa itses-

sään osaamisen kehittämisen ympäristön, jolloin on hyödynnettävissä toisten-

sa kanssa työskentelevien työntekijöiden tietoa ja taitoa. Tämän lisäksi orga-

nisaation sisällä toteutettava osaamisen kehittäminen antaa tilaisuuden huo-

mioida työntekijän henkilökohtaiset ominaisuudet, joilla on merkitystä uuden 

tiedon omaksumiseen. Sisäinen kehittäminen mahdollistaa edellä mainittujen 

ohessa organisaation erityispiirteiden huomioimisen ja, että uusi osaaminen 

on heti käytettävissä. Organisaation näkökulmasta sisäinen kehittäminen on 

myös edullisempi järjestämismuoto. (Tikkanen 2008, 30–31.) Etenkin yhdessä 

toteutettu kehittäminen vaikuttaa myönteisesti työntekijöiden itsetuntemustai-

toihin (Nikkola, 2011, 1), ja kokonaisvaltaisesti uuden tiedon omaksumiseen 

(Hämäläinen 2008, 28).  

 

Käytännössä osaamisen kehittämistä edistää reflektiivinen työote, joka tarkoit-

taa kykyä tietoisesti oppia omista kokemuksista ja ympäristöstä. Joskin päivit-

täinen työkiire ja lisääntyvät työn vaatimukset aiheuttavat sen, ettei aikaa tah-

do jäädä oman toiminnan reflektoinnille. Toisaalta työntekijä, joka on kiinnos-

tunut osaamisensa kehittämisestä, on myös valmis päivittämään tietojaan ja 

taitojaan. Kiinnostuksen rinnalla osaamisen kehittämiseen tarvitaan itsetunte-

musta eli omien heikkouksien ja vahvuuksien tunnistamiskykyä. Näiden ohes-

sa osaamisen kehittämiseen vaikuttaa suuresti elämäntilanne ja siinä tapahtu-

vat muutokset. (Eloranta ym. 2012, 17–18, 48–49.)  
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Nykyään osaamisen kehittämiseen on keksitty useita erilaisia menetelmiä, 

jotka tukevat toisiaan. Osaamisen kehittämisen menetelmä on valittavissa sen 

mukaan onko tarve kehittää yksittäistä työntekijää vai koko työyhteisöä, uutta 

työntekijää tai jo pitkän kokemuksen omaavaa henkilöä. Menetelmän valin-

taan vaikuttavat myös organisaation strateginen toiminta ja resurssit. Esimer-

kiksi perehdytys, ryhmä- ja yksilötehtävät ja keskustelut kollegan kanssa sekä 

luennot ja koulutukset tukevat toisiaan osaamisen kehittämisessä.  Myös on-

gelmia ja ristiriitatilanteita on mahdollista käyttää osaamisen kehittämisen 

apuna, sillä niiden ratkaiseminen tarjoaa uutta näkökulmaa yksittäiselle työn-

tekijälle ja koko työyhteisölle. (Tikkanen 2008, 32.) 

 

  

 

4 EKSPANSIIVINEN OPPIMINEN 

 

Kehittävä työntutkimus on suomalainen 1980-luvun alussa liikkeelle lähtenyt 

tutkimusote, joka pohjautuu venäläisten psykologien Vygotskin ja hänen oppi-

laidensa Leontjevin ja Lurijan 1920-luvulla alulle panemaan kulttuurihistorialli-

seen toiminnan teoriaan. Kehittävä työntutkimus paneutuu ensisijaisesti orga-

nisaatioiden, työyhteisöiden ja työtoimintojen, joita myös toimintajärjestelmiksi 

kutsutaan yhteisöllisen toiminnan ja siinä esiintyvien ristiriitojen tutkimiseen. 

(Engeström 2004, 9,14.) Käsite organisaatio tarkoittaa monimutkaisesti muo-

dostunutta sosiaalista kehystä, jossa ihmiset työskentelevät. Keskeisesti tä-

hän liittyy eri ihmisten arvot, uskomukset ja teoriat eli ajatussuunnat. (ACEN-

DIO The Association for Common European Nursing Diagnoses, Interventions 

and Outcomes 2007, 33, 222.) 

 

On tyypillistä, että siellä missä on jatkuvassa liikkeessä olevaa yhteisöllistä 

toimintaa, on myös häiriöitä, jotka edellyttävät tietoista väliintuloa. Kehittäväs-

sä työntutkimuksessa on luotu välineitä tällaisten muutosinterventioiden to-

teuttamiseen, joista tärkein on ekspansiivisen oppimisen malli (kuvio 3). Muu-

tosprosessin toteuttamisessa ekspansiivinen oppiminen toimii eräänlaisena 

ohjausvälineenä siirryttäessä vanhasta toimintamallista uuteen toimintamalliin. 

Ekspansiivinen oppiminen on pitkäkestoinen ja edestakaisin vaiheesta toiseen 

etenevä yhteisöllisesti muovautuva prosessi. Keskeistä on uuden toimintamal-
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lin rakentaminen ja käyttöönotto. Mallin rakentaminen käynnistyy yksittäisen 

ihmisen sanoista ja toimista, jotka vaihtuvat yhteisölliseen toimintaan. (Enge-

ström 2004, 9–14, 23.) 

 

Ekspansiivinen oppiminen on vaativa työn kehittämisen menetelmä, sillä se 

eroaa perinteisistä teoreettisista malleista, joissa tieto on valmiina hankittavis-

sa oppikirjoista tai kokeneemmilta työntekijöiltä siten, että siinä opitaan jotain, 

mitä vielä ei ole olemassa. (Rantavuori 2009, 17; Engeström 2004, 14.) Muu-

tosprosessin alkuvaiheessa tätä tietoa, jota ei vielä ole olemassa on ilmaista-

vissa ” loikkana tuntemattomaan” (Koivuniemi 2006, 18). Eräs ekspansiivisen 

oppimisen lähtökohta on tuottaa uutta tietoa yhteisöllisesti ja muuttaa käytän-

nön toimintaa sisäisten jännitteiden ohjaamana (Keto & Roos 2006, 9–11; 

Pikkarainen 2011, 7). 

 

Ekspansiivinen oppimisen teoriaan on vaikuttanut merkittävästi englantilaisen 

Gregory Batesonin (1972) kehittämä oppimisen tasojen teoria. Tästä teoriasta, 

varsinkin sen kolmannesta oppimisen tasosta suomalainen professori Yrjö 

Engeström sai voimakkaita virikkeitä ja näin syntyi ekspansiivisen oppimisen 

malli (Engeström 2004, 17). Batesonin mukaan oppiminen on aina vuorovai-

kutusta yksilön ja ympäristön välillä. Batesonin mallissa oppimisen ensimmäi-

seen tasoon sisältyy tiedon tasolla tapahtuva oppiminen eli opitaan jotain mitä 

jo tiedetään. Toisen tason oppimisen yksilö saavuttaa toimintaa ohjaavia kir-

jattuja sääntöjä noudattamalla ja toisten toimintatapoja seuraamalla. Tämä 

saattaa johtaa yksilön toiminnan ja yhteisten tapojen kyseenalaistamiseen. 

Kolmannessa tasossa yksilön näkökulma laajenee, kun hän oppii ymmärtä-

mään minäkeskeinen toiminnan ja yhteisen toiminnan merkityksen ja, että 

toimintaa on mahdollista muuttaa yhteisesti. (Rantavuori 2009, 15.)  

 

Suomessa ekspansiivisen oppimisen tutkimusta on järjestelmällisemmin yllä-

pitänyt Helsingin yliopiston Toiminnan kehityksen ja oppimisen tutkimuskes-

kus, jossa sitä on tutkittu yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Tutkimuskeskuk-

sesta on ilmestynyt ainakin kaksikymmentäviisi väitöskirjaa, joissa on hyödyn-

netty ekspansiivisen oppimisen mallia.  Koulutus- ja työsektorilla ekspansiivis-

ta oppimista on tutkittu laajasti Suomen lisäksi myös kansainvälisesti. Tässä 

opinnäytetyössä on hyödynnetty lähinnä aineistoja, joissa ekspansiivista op-
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pimista on lähestytty oppimistekojen syklisenä tapahtumasarjana. (Rantavuori 

2006, 24.) 

 

 

 

 5. Toimintamallin arviointi ja  

     vakiinnuttaminen 

                                                                                                1. Nykyisen toimintamallin  

                                                                                                    kyseenalaistaminen 

                                                                                                      

    4. Uuden toimintamallin                                                                                    

        käyttöönotto                                                                    2.Toimintamallin analysointi     

                                                                                     

                                                                                                                                                                                                           

                                                   

                                        3. Uuden toimintamallin rakentaminen   

 

 

KUVIO 3. Ekspansiivisen oppimisen sykli (mukaillen Hartikainen 2008, 23) 

 

 

 

Ekspansiivisen syklin ensimmäinen vaihe on vielä selkiintymätön tarvetila, 

joka ilmenee tyytymättömyytenä nykyiseen toimintamalliin. Tämä vaihe sisäl-

tää ehdotuksia tilanteen korjaamiseksi ja erilaisia näkemyksiä toimijoiden välil-

lä. (Engeström 2004, 20–21.)  

 

Toinen vaihe on toiminnan historiallinen analyysi, joka on syntyneiden tärkei-

den muutosten ja niihin johtaneiden ristiriitojen erittelyä. Tässä siis uusi toimin-

tamalli tunkeutuu vanhaan käytössä olevaan kehykseen. Kun vanha toiminta-

malli torjuu uutta toimintamallia ja toimijoiden erilaiset näkemykset kohtaavat, 

aiheuttaa tämä ristiriitaan. Toisaalta ei myöskään ole itsestään selvää mikä 

vaihtoehto valitaan. (Engeström 2004,21.) 

 

Kolmannessa vaiheessa vanhan ja uuden toimintamallin yhteentörmäys joh-

taa siihen, että toimijoiden on rakennettava omien tekojen ja ristiriitojen kautta 
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itselleen malli uudesta toiminnasta voidakseen sisäistää sen (Engeström 

2004, 20).  

 

Neljännessä vaiheessa toimijat päättävät tehdä toiminnasta entistä paremman 

ja opettelevat yhteisöllisesti sulauttamaan uuden edellisessä vaiheessa ra-

kennetun toimintamallin käytäntöön (Engeström 2004, 22).  

 

Viides vaihe ei ole ainoastaan muodollista uuden toimintamallin arviointia ja 

vakiinnuttamista. Samaan aikaan, kun toimijat pyrkivät sopeutumaan uuteen 

toimintamalliin, tuottavat he täysin uusia ennalta arvaamattomia tulevaisuu-

teen kurkottavia kehityksen alkuja. Ristiriitojen avulla toimijat oppivat ymmär-

tämään, että uuden oppiminen on samalla väline yhteisen toiminnan ymmär-

tämiseen ja hallintaan. Kun oppiminen vakiintuu osaksi yhteisöllistä toimintaa, 

ovat vaikutukset aivan toisenlaiset kuin, jos oppiminen nähdään erillisenä itse-

tarkoituksena. (Engeström 2004, 20.) 
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5 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITE 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa palvelutalotyöntekijöille viisi työpajaa 

ekspansiivisen oppimisen syklin ohjaamana. Opinnäytetyön tavoitteena oli, 

että työpajoista saatua ”peiliaineistoa” käytetään palvelutalotyöntekijöiden Vi-

vago-järjestelmä osaamisen kehittämiseen.    

  

Kysymykset: 

  

      1. Millaiseksi työntekijät arvioivat oman Vivago-järjestelmä osaamisen?  

  

      2. Miten työntekijät näkevät oman osaamisensa syntyneen ja minkälaisia 

          osaamisen kehittämisen haasteita työntekijät työssään kokevat?   

 

     3. Minkälaisia osaamisvaatimuksia Vivago-järjestelmä asettaa työntekijöil- 

         le? 

 

     4. Minkälaista tietoa tarvitaan, jotta Vivago-järjestelmä osaamista voidaan 

         suunnitella ja kehittää? 
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6 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

 

Opinnäytetyö toteutettiin syksyn 2014 ja kesän 2015 välisenä aikana yksityi-

sessä palvelutalossa. Palvelutalo on tarjonnut vuodesta 1997 lähtien ympäri-

vuorokautista sosiaalihuoltolain mukaista tehostettua kotihoitoa 32 iäkkäälle 

muistisairaalle ja vaikeasti vammautuneelle naiselle ja miehelle.  Palvelutalos-

sa myös pariskunnille on tehty mahdolliseksi asua yhdessä. Palvelutalon 

asunnot ovat tilavia keittiöillä ja makuuhuoneilla varustettuja huoneistoja. 

Näissä huoneistoissa iäkkäät asuvat omien tuttujen tavaroiden ja huonekalu-

jen keskellä. Asumisessa korostuu kodinomaisuus, turvallisuus ja yksilöllinen 

huolenpito.  

 

Vanhuspalvelulaki (L980/2012) ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemises-

ta painottaa 65+ vuotiaiden kotona asumista ja sinne saatavien palvelujen tur-

vaamista. Palvelutalossa työskentelee neljätoista lähihoitajaa, joista yksi on 

mies, kaksi sairaanhoitajaa ja palvelutalon johtaja sekä huolto henkilökuntaa. 

Iältään työntekijät ovat kahdestakymmenestä vuodesta kuuteenkymmeneen 

vuoteen. Oman ammattialan osaamista heille on kertynyt vaihtelevasti: jotkut 

ovat työskennelleet iäkkäiden parissa yli kaksikymmentä vuotta ja osalle työ-

kokemusta on kertynyt vasta vuodesta kahteen vuoteen tai vähemmän. Tämä 

työntekijöiden määrä toteuttaa palvelutalossa iäkkäiden päivittäistä hoivaa ja 

tukee heidän hyvinvointia sekä itsenäistä suoriutumista.  

 

Työntekijöiden antama päivittäinen hoiva sisältää palvelut, joita iäkäs tarvitsee 

terveyden- ja toimintakykynsä ylläpitämiseen. Työntekijät auttavat iäkkäitä 

ruoka- ja vaatehuollossa, ulkoilussa, siivouksessa, henkilökohtaisessa hy-

gieniassa, lääkehoidossa ja tarvittavissa sairaanhoidollisissa toimenpiteissä. 

Päivittäiseen hoivaan sisältyy myös terveydentilan tarkkailu ja arviointi. Kiiree-

tön tai kiireellinen hoito toteutetaan hoidon tarpeesta riippuen, joko talon omi-

en sairaan- ja lähihoitajien toimesta tai kunnan perus- tai erikoissairaanhoi-

dossa. Iäkkään huolenpitoa ohjaavan hoito- ja palvelusuunnitelman, jota päivi-

tetään säännöllisesti, tekee omahoitaja yhteistyössä, hoitotiimin, omaisen ja 

lääkärin kanssa.  
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Palvelutalossa työntekijät toimivat yhteistyössä kaupungin sosiaali- ja terveys-

palveluiden yksiköiden kanssa. Esimerkiksi iäkkäiden toimintakyvyn ylläpitä-

miseen ja hoitotyön toimintoihin työntekijät käyttävät keskussairaalan apuväli-

ne- ja materiaaliyksikön palveluita. Iäkkään hoidon tarpeen vaatiessa myös 

kaupungin kotisairaanhoitoa voidaan pyytää kertakäyntinä tekemään sairaan-

hoidollisia toimenpiteitä. Fysioterapiaa iäkkäille antaa kolme kertaa viikossa 

palvelutalon oma fysioterapeutti sekä sovitusti lääkärin lähetteellä yksityisen 

sektorin fysioterapeutit. Kaupungin kotihoidon lääkäripalvelut ovat iäkkään 

käytettävissä palvelutalossa kahden viikon välein ja kaupungin toimistolääkä-

riä työntekijät voivat konsultoida tarvittaessa puhelimitse virka-aikana. Kes-

kussairaalan päivystävää lääkäri on tavoitettavissa myös puhelimitse aina vir-

ka-ajan ulkopuolella. 

 

6.1 Opinnäytetyön menetelmä 

 

Opinnäytetyö toteutettiin kehittävänä työntutkimuksena, jossa merkittävänä 

käsitteenä pidetään ekspansiivisen oppimisen sykliä. Tämä tarjoaa hyvän vä-

lineen työpajojen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Työpajalla tarkoitetaan lä-

helle arkityötä varattua tilaa tai huonetta, jossa on seinätaulu ja muut työn ke-

hittämiseen tarvittavat välineet, kuten esimerkiksi kynät, tussit, fläppipaperi ja 

teippi. (Kananen 20019, 52.) Työpajan tavoitteena on auttaa työntekijöitä hal-

litsemaan paremmin toimintaansa arjessa. Lähtökohtana on osallistaa ja tukea 

työntekijöitä työn kehittämisessä koko organisaation tasolla. Tämä on tärkeää, 

sillä työn hallinnalla on todettu olevan suora yhteys työhyvinvointiin ja työn 

mielekkääksi kokemiseen. (Launis, Schaupp, Koli & Rauas-Huuhtanen 2010, 

1.) Tässä opinnäytetyössä työpajat suunniteltiin ja toteutettiin sen tekijän toi-

mesta palvelutalotyöntekijöiden Vivago-järjestelmä osaamisen kehittämistä 

varten (kuvio 4). 

 

Työpajassa erityisen tärkeään osaan nousee ”peiliaineisto”, joka voi koostua 

esimerkiksi pari- ja ryhmätyöskentelyistä tai videoimalla tallennetuista työtilan-

teista. Aineisto voi pohjautua myös työstä tehtyihin raportteihin tai valmiina 

olemassa olevaan materiaaliin (Alasuutari 2014). Lähtökohtana on, että ”peili-

aineiston” avulla lähestytään työtä ja siinä ilmeneviä tilanteita ja haasteita 

mahdollisimman todellisessa muodossa (Launis ym. 2010, 14, 26), ja niiden 
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tuottamisen kontekstissa (Alasuutari 2014). Tämän opinnäytetyön ”peiliaineis-

to” (kts. kuvio 4), ja sen analyysi pohjautuu palvelutalotyöntekijöiden työpa-

joissa ja niiden välissä tekemiin tehtäviin. 

 

Työpajaohjaajalla on merkittävä rooli työpajassa, sillä hänen tehtävänä on 

pajojen käynnistäminen ja työskentelyn ohjaaminen ekspansiivisen syklin mu-

kaan. Tämä edellyttää ihmisten kohtaamisen- ja ryhmän johtamistaitoja. Näi-

den ohessa on tärkeää olla perillä käytettävästä menetelmästä ja kehitettäväs-

tä kohteesta. Ryhmän johtamistaitoihin ei sisälly ainoastaan muiden johtami-

nen, vaan tämän rinnalla siihen liittyy kiinteästi vetäjän itsensä johtamisen tai-

to. Tähän sisältyy esimerkiksi suunnitellussa aikataulussa pysyminen ja sovi-

tuista asioista kiinnipitäminen. Toisaalta tärkeässä asemassa ovat myös kes-

kinäisen kunnioituksen, kuuntelemisen ja havainnoinnin taidot. (Kananen 

2009, 50–52.)  

 

Koska työpajaan osallistuu hyvin vaihteleva joukko toimijoita, on näkökulmien 

välinen kiistely keskeinen osa työskentelyä. Parhaimmillaan työpaja tarjoaa 

siinä työskenteleville työntekijöille tilaisuuden esittää työssä esiintyviin haas-

teisiin uusia omaperäisiä ratkaisumalleja. Tämä vuoropuhelu voi johtaa näke-

mykseen siitä, mihin suuntaan työtä on määrätietoisesti tarve lähteä kehittä-

mään. (Virkkunen, Ahonen, & Lintula, 2008, 8, 22.)   
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5. Vivago-järjestelmä osaamisen kehittämisen 
    toimintamallin käyttöönotto 

   

      

                                                                              1. Vivago-järjestelmä osaamisen  

                                                                                                   nykytila 

                                                                                                    

4. Uuden Vivago-järjestelmä                                                                                      

    osaamisen kehittämisen                                                                                

    toimintamallin kokeilu                                                         2. Vivago-järjestelmä osaamisen    

                                                                                    kehitysvaiheiden analysointi 

                                                                                                                                                                                                           

                                                   

                                          3.  Vivago-järjestelmä osaamisen kehittämisen     

                                        toimintamallin rakentaminen 

 

 

KUVIO 4. Työpajat ja ”peiliaineistot” (mukaillen Engeström 2004, 61) 

  

 

 

Työpajat rakennettiin viidestä eri vaiheesta. Ensimmäisessä työpajassa selvi-

tettiin palvelutalotyöntekijöiden Vivago-järjestelmä osaamisen nykytilaa ja ana-

lysoitiin sitä. Toisessa työpajassa tutkittiin osaamisen syntymistä ja osaamisen 

kehittämisen haasteita. Kolmannen työpajan päämääräksi otettiin Vivago-

järjestelmä osaamisen kehittämisen toimintamallin rakentaminen. Neljännessä 

työpajassa reflektoitiin käytännön toteutumista eli miten Vivago-järjestelmä 

osaamisen kehittämisessä onnistuttiin. Tämän pohjalta toimintamallia paran-

neltiin.  Viidennessä työpajassa osaamisen kehittämisen toimintamallin käyt-

töönottoa vakiinnutettiin ja arvioitiin koko työpajaprosessia.  

 

 
 
 
 
 

Työpajatapaaminen, 

Vivago-järjestelmä osaamisen 
kehittämisen vakiinnuttaminen 

ja työpajaprosessin arviointi  

Työpajatapaaminen,   
osaamisen analysointi ja 

tutkiminen 

Orientoituminen Vivago-järjestelmä 

osaamisen kehittämiseen palveluta-

lossa 
 

Työpajatapaaminen, 

osaamisen syntyminen, osaamisen kehittä-

misen haasteet 

Työpajatapaaminen,  

kokeilujakson päättäminen, 

reflektointi, kokemukset, mitä 
opittiin? paranneltu toiminta-

malli 

Työpajatapaaminen, 

kehittämiskohteiden valin-

ta, toimenpiteet, osallistu-
jat, aikataulu, seuranta, 

johdon tuki 
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6.2 Opinnäytetyön eteneminen 

  

Luvan työpajojen toteuttamiselle myönsi huhtikuussa 2015 palvelutalon toimi-

tusjohtaja, joka myös allekirjoitti yhteistyösopimuksen. Työpajat suunniteltiin 

käynnistettäväksi palvelutalossa toukokuussa 7.5.2015 järjestettävässä työyh-

teisön isossa tiimipalaverissa, joka pidetään perinteisesti kaksi kertaa vuodes-

sa keväällä ja syksyllä. Työpajojen käynnistämisestä opinnäytetyön tekijä in-

formoi työyhteisöä sähköpostitse 5.5.2015 (liite 1) sekä myös työntekijöiden 

yhteisessä kalenterissa, joka on tarkoitettu palvelutalon sisäisten asioiden tie-

dottamiseen. 7.5.2015 pidetyssä infotilaisuudessa opinnäytetyön tekijä kertoi 

palvelutalotyöntekijöille fläppitaululta opinnäytetyön tarkoituksen ja tavoitteen 

sekä esitteli työpajat ja ekspansiivisen oppimisen mallin. Lisäksi infotilaisuu-

dessa päätettiin työpajojen aloituspäivästä ja kokoontumispaikasta. Tähän 

tarkoitukseen palvelutalosta valittiin tila, jossa Vivago-järjestelmä sijaitsee.  

 

Edelleen tiedotustilaisuudessa keskusteltiin työpajojen toteuttamisajasta ja 

työntekijöiden osallistumisen mahdollistamisesta kehittämistyöhön. Keskuste-

lun tuloksena sovittiin, että työpajat toteutettaisiin iltapäivisin vuorojen vaihtu-

essa puolen tunnin istuntoina. Näin mahdollistettiin sekä aamu- ja iltavuorois-

sa työskentelevien työntekijöiden osallistuminen työpajoihin. Palvelutalon toi-

mitusjohtajan toimesta työpajaprosessi kytkettiin organisaation strategiseen 

toimintaan, jonka vuoksi jokainen neljätoista lähihoitajaa ja yksi sairaanhoitaja 

sekä palvelutalojohtaja osallistutettiin Vivago-järjestelmä osaamisen kehittä-

miseen.    
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TAULUKKO 1. Työpajojen eteneminen (mukaillen Launis ym. 2010, 65) 

 
Työpajat Menetelmä Työpajojen sisältö Tulos 

Infotilaisuus 7.5.2015  

klo.15.15–15.30 

13 työntekijää 

Ekspansiivisen oppimisen 

sykli 

Fläppitaulu 

Ryhmäkeskustelu 

Työpajat 

 

 

Välitehtävä 

 

Välitehtävä ”peiliaineisto” 8.5.–16.5.2015,Vivago-järjestelmä osaamisen nykytila, fläppitaulu, A4-paperi, yksi-

lötehtävä 

Suunnittelupaja ”peiliaineiston” rajaaminen 17.5.–18.5.2015  

1. Työpaja 19.5.2015  

klo.14.30–15.15 

9 työntekijää 

Ekspansiivinen oppimisen 

sykli  

Fläppitaulu 

Nelikenttä 

Ryhmäkeskustelu 

Osaamisen nykytilan analy-

sointi  

 

 

Välitehtävä 

Osaamisen tasot 

Välitehtävä ”peiliaineisto”20.5.–26.5.2015, Vivago-järjestelmä osaamisen syntyminen, osaamisen kehittämi-

sen haasteet, fläppitaulu, yksilö- ja ryhmätyö 

Suunnittelupaja ”peiliaineiston” rajaaminen 27.5.–28.5.2015 

2. Työpaja 29.5.2015  

klo.14.30–15.00 

7 työntekijää 

Ekspansiivinen oppimisen 

sykli 

Fläppitaulu 

Ryhmäkeskustelu 

Osaamisen syntymisen ana-

lyysi   

 

Osaamisen kehittämisen 

haasteiden analyysi 

 

Välitehtävä 

Osaamisen kehittä-

misen historia 

 

Osaamisen kehittä-

mistä estävät tekijät 

Välitehtävä 12.6.–13.6.2015, Vivago-järjestelmä osaamisen kehittämisen toimenpiteiden ideointi, aivoriihi, 

yksilötehtävä 

Suunnittelupaja ”peiliaineiston” rajaaminen 14.6.–15.6.2015 

3. Työpaja 

16.6.2015  

klo.14.30–15.30  

5 työntekijää 

 

Ekspansiivisen oppimisen 

sykli 

Fläppitaulu 

Taulukko 

Ryhmäkeskustelu 

Osaamisen kehittämisen 

suunnitelma, toimintamallin 

rakentaminen 

 

Välitehtävä 

Uusi toimintamalli 

 

Välitehtävä ”peiliaineisto” 4.7.–8.8.2015,Vivago-järjestelmä osaamisen kehittämisen toimintamallin kokeilu 

Suunnittelupaja ”peiliaineiston” rajaaminen 16.8.–17.8.2015 

4. Työpaja   

18.8.2015 

klo.14.30–14.50 

9 työntekijää  

Ekspansiivisen oppimisen 

sykli 

Fläppitaulu 

Ryhmäkeskustelu 

Osaamisen kehittämisen 

toimintamalli kokeilun päättä-

minen, reflektointi. onnistumi-

set ja epäonnistumiset, mitä 

opittiin? 

 

Välitehtävä 

Paranneltu toimin-

tamalli 

Välitehtävä 19.8.–28.8.2015,Vivago-järjestelmä osaamisen kehittämisen toimintamallin käyttöönotto 

Suunnittelupaja ”peiliaineiston” suunnittelu 29.8.–30.8.2015 Vivago-järjestelmä seuranta- ja arviointilomake, 

kooste työpajoista 

5. Työpaja 

1.9.2015  

klo.14.30–15.10 

13 työntekijää 

Ekspansiivisen oppimisen 

sykli 

Fläppitaulu 

Lomake 

Ryhmäkeskustelu 

Osaamisen kehittämisen 

vakiinnuttaminen ja työpaja-

prosessin arviointi 

  

 

 

Kokeilusta jatku-

vaan osaamisen 

kehittämiseen   
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6.3 Peiliaineiston keruu 

 

Tämän opinnäytetyön aineisto muodostuu sen tekijän työntekijöille antamista 

välitehtävistä. Nämä opinnäytetyön tekijä rajasi suunnittelupajoissa aina työ-

pajojen välissä seuraava vaihetta varten ”peiliaineistoksi”. Ensimmäiseen väli-

tehtävään kolmelletoista palvelutalotyöntekijää ohjeistettiin infotilaisuuden yh-

teydessä. Välitehtävässä työntekijöitä pyydettiin kuvaamaan omin sanoin ny-

kyinen Vivago-järjestelmä osaaminen fläppitaululle, joka sijaitsee Vivago-

järjestelmä tilassa tai A4-paperille. Välitehtävä sovittiin palautettavaksi opin-

näytetyön tekijälle viikon kaksikymmentä loppuun mennessä. Tuotoksena saa-

tiin fläppitauluun yksitoista kuvausta ja A4-paperille kolme.  

 

Seuraava vaiheessa opinnäytetyön tekijä syventyi suunnittelupajassa työnteki-

jöiltä saadun aineiston läpikäymiseen. Aineisto rajattiin kysymyksen, minkä-

laista on nykyinen Vivago-järjestelmä osaaminen palvelutalossa pohjalta? Ma-

teriaalista pyrittiin löytämään osaamista ilmaisevia sanoja ja lauseita. Vasta-

ukset ryhmiteltiin sen mukaan, miten kukin työntekijä kertoi osaavansa käyttää 

Vivago-järjestelmän eri osia, Vivago-kelloa, tietokonetta, jossa on Vista-

ohjelma ja DECT-puhelinta. Kuvauksista löydettiin neljä osaamisen tasoa, jota 

hahmoteltiin fläppitauluun nelikentäksi (kuvio 5) ensimmäisen työpajan ”peili-

aineistoksi”.     
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                                    Jatkuva osaamisen kehittäminen 

 

                                  Osaa                Osaa  

                                        syvällisesti       käyttää 

             Korkea                                             

      Osaamisen tasot                                                             Johtaminen, tuki 

                Matala                                                                                   

                                        Osaaminen        Ei lainkaan 

              vähäistä          osaamista          

                                                      

 

 

KUVIO 5. Osaamisen tasot (mukaillen Launis ym. 2010; Helakorpi 2009) 

 

 

 

Osaamisen tasoihin paneuduttiin toukokuun puolessa välissä. Tämä työpaja 

kesti neljäkymmentäviisi minuuttia ja opinnäytetyön tekijän lisäksi työpajaan 

osallistui yhdeksän hoitajaa. Yhdessä tarkasteltiin opinnäytetyön tekijän ohja-

uksessa fläppitaululta Vivago-järjestelmä osaamisen tasoja. Työskentelyä ha-

vainnollistettiin Vivago-järjestelmä kuvin, jotka auttoivat varsinkin uusia työn-

tekijöitä ja opiskelijoita ymmärtämään paremmin mistä puhuttiin. Keskustelus-

sa nostettiin esiin myös järjestelmän käyttöön liittyviä arjen tilanteita. Työpajan 

lopussa päätettiin seuraavan työpajan aikataulu ja virittäydyttiin uuteen väli-

tehtävään. Tässä tehtävässä työntekijöitä pyydettiin kirjoittamaan fläppitau-

luun oma Vivago-järjestelmä osaamisen syntyminen ja Vivago-järjestelmä 

osaamisen kehittämisen haasteet palvelutalossa. Tämä johti vielä keskuste-

luun aiheesta, vaikka työpaja oli jo loppumassa. Käyty keskustelu kirjattiin 

opinnäytetyön tekijän toimesta fläppitauluun. Työntekijöiden kanssa sovittiin, 

että syntyneeseen ”peiliaineistoon” paneuduttaisiin lähemmin toisessa työpa-

jassa. 

 

Suunnittelupajan toisella osuudella opinnäytetyön tekijä paneutui edellisen 

työpajan lopussa fläppitauluun tuotettuun aineistoon.  Tämä aineisto jaettiin 

edelleen fläppitauluun ”peiliaineistoksi” teemojen Vivago-järjestelmä osaami-

sen syntyminen ja osaamisen kehittämisen haasteet ympärille.     
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Vivago-järjestelmä osaamisen syntymistä ja Vivago-järjestelmä osaamisen 

kehittämisen haasteita tarkasteltiin toukokuun lopussa. Työpaja kesti puoli 

tuntia ja siihen osallistui opinnäytetyön tekijän lisäksi eri kokoonpanolla seit-

semän työntekijää, joista kaksi oli määräaikaista sijaista. Näiden työntekijöi-

den läsnäolosta johtuen opinnäyteyön tekijä joutui kertaamaan työpajojen tar-

koituksen ja tavoitteen ja esittelemään ensimmäisen työpajan ”peiliaineiston” 

eli osaamisen tasot. Uusien työntekijöiden läsnäolo vilkastutti keskustelua ja 

toi samalla erilaista näkökulmaa tarkasteltaviin teemoihin. Edelleen pyydettiin 

työntekijöitä, jotka eivät olleet osallistuneet välitehtävään kertomaan erikseen 

tarkastelun kohteena olevista teemoista. Yhteensä fläppitauluun saatiin yh-

deksän Vivago-järjestelmä osaamisen syntymistä ja neljätoista Vivago-

järjestelmä osaamisen kehittämisen haasteita kuvaavaa näkökulmaa.  

 

Työpajan lähestyessä loppuaan jokaisella työntekijällä tuntui oleva kiire, joko 

hoitotyöhön tai he tekivät kotiin lähtöä. Tästä seurasi, että kesken jääneeseen 

välitehtävään, joka käsitteli Vivago-järjestelmä osaamisen kehittämisen käy-

tännön toimenpiteitä, päätettiin työntekijöiden kanssa paneutua vasta lähem-

pänä kolmatta työpajaa kesäkuun puolessa välissä. Tähän liittyen opinnäyte-

työn tekijä suunnitteli kaksi aivoriihipajaa, joista työntekijöitä tiedotettiin työyh-

teisön yhteisessä kalenterissa. Aivoriihipajojen tavoitteena oli saada työnteki-

jöiltä useita Vivago-järjestelmä osaamisen kehittämisen toimenpideideaa ja 

karsia niitä vasta jälkeenpäin (Eklund ym. 2007, 29).  

 

Ensimmäinen aivoriihipaja toteutettiin kahta päivää ennen kolmatta työpajaa 

iltapäivällä vuorojen vaihtuessa. Työskentelyyn opinnäytetyön tekijä varasi 

kyniä ja pieniä paperilappusia. Aivoriiheen osallistui seitsemän työntekijää ja 

se kesti viisitoista minuuttia. Aivan ensimmäiseksi opinnäytetyön tekijä jakoi 

työntekijöille kolme pientä paperilappua ja kynät. Tämän jälkeen heitä pyydet-

tiin miettimään itsekseen hetki ja sitten kirjoittamaan paperilappusiin jokaiseen 

yksi Vivago-järjestelmä osaamisen kehittämisen toimenpideidea. Ideoinnissa 

korostettiin, että niiden tulee olla omassa työympäristössä toteuttamiskelpoi-

sia, mutta toisaalta ideoiden monipuolisuutta toivottiin. Sitten opinnäyteyön 

tekijä keräsi ideat yhteen, muttei paneutunut niihin vielä tarkemmin. (Eklund 

2007, 29.) Toinen aivoriihi ei toteutunut suunnitellusti opinnäytetyön tekijän 

työkiireiden johdosta, jonka vuoksi työntekijöiltä pyydettiin ideoita pieniin pape-
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rilappusiin seuraavana päivänä työn lomassa. Yhteensä ideoita opinnäytetyön 

tekijälle palautettiin neljäkymmentäkaksi.  

 

Seuraavaksi ennen tulevaa työpajaa opinnäytetyön tekijä uppoutui suunnitte-

lupajassa työntekijöiltä saatuihin toimenpideideoihin. Ideat jaettiin teemoittain 

pienempiin ryhmiin käytettäväksi taulukkoon, joka suunniteltiin ”peiliaineistok-

si” Vivago-järjestelmä osaamisen kehittämisen toimintamallin rakentamista 

varten. Kokonaisuutena taulukko koottiin teemojen osaamisen kehittämisen 

kohteet, toimenpiteet osallistujat, aikataulu, seuranta ja johdon tuki ympärille. 

Toimenpidelohkon rakentamisessa hyödynnettiin työntekijöiden tuottamia ide-

oita. Yhteensä tähän lohkoon saatiin muodostettua viisi ryhmää, jotka olivat 

itseopiskelu, perehdytys, pienryhmä- ja parityöskentely, vastuuhenkilö opas-

taa ja koulutus (taulukko 2). 

 

 

 

TAULUKKO 2. Kolmannen työpajan peiliaineisto (mukaillen Eklund ym. 2007, 

26)   
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Vivago-järjestelmä osaamisen kehittämisen toimintamallin rakentamiseen pa-

neuduttiin kesäkuun puolessa välissä. Tähän kolmanteen työpajaan osallistui 

opinnäytetyön tekijän lisäksi viisi työntekijää. Työpajan päämääräksi asetettiin 

taulukon käsittely teemoittain. Työskentelyyn alkuunpääsyä vaikeuttivat hoito-

työn vaatima liikehdintä, jatkuvat Vivago-hälytykset sekä työntekijöiden työ-

ajan päättyminen kesken työpajan. Näiden vuoksi työpaja jouduttiin venyttä-

mään suunnitellusta puolesta tunnista tuntiin. 

 
Ennen yhteistyön aloittamista opinnäytetyön tekijä antoi palvelutalojohtajalle ja 

työntekijöille, jotka eivät olleet osallistuneet aivoriihipajoihin kolme pientä pa-

perilappua ja kynät. Tämän jälkeen heitä pyydettiin kirjoittamaan paperilappui-

hin, yksi jokaiseen Vivago-järjestelmä osaamisen kehittämisen toimenpi-

deidea. Nämä lisättiin vielä taulukkoon. Seuraavaksi opinnäytetyön tekijä esit-

teli taulukon teemat kokonaisuutena lyhyesti, samalla viriteltiin keskustelua. 

Tämän jälkeen paneuduttiin ensimmäiseen taulukon teemaan, Vivago-

järjestelmä kehittämiskohteiden valintaan. Aluksi puheenvuoron sai palveluta-

lojohtaja, koska hän vastaa vaadittavasta Vivago-järjestelmä osaamisen ta-

sosta työyhteisössä. Seuraavaksi kysyttiin työntekijöiden mielipiteitä. Kun ke-

hittämiskohteet saatiin päätettyä, edettiin keskustellen toimenpiteiden ja osal-

listujien valintaan, aikataulun suunnitteluun, Vivago-järjestelmä osaamisen 

kehittämisen seurantaan ja johdon tukeen. Lopulta pala palalta Vivago-

järjestelmä osaamisen kehittämisen toimintamalli saatiin rakennettua. Työpa-

jan lopussa työntekijöille annettiin seuraava välitehtävä eli Vivago-järjestelmä 

osaamisen kehittäminen syntyneen toimintamallin pohjalta. Tästä vaiheesta 

sen päätyttyä, elokuun alussa opinnäytetyön tekijä pyysi työntekijöiltä palau-

tetta A4-paperille. Työntekijöiltä kysyttiin, miten Vivago-järjestelmä osaamisen 

kehittämisessä onnistuttiin? ja missä epäonnistuttiin? mitä opittiin?    

 

Palautteita Vivago-järjestelmä osaamisen kehittämisen vaiheesta opinnäyte-

työn tekijä keräsi suunnittelupajaan neljältätoista työntekijältä. Vastaanotetuis-

ta palautteista rajattiin kysymysten ohjaamana fläppitauluun ”peiliaineisto” tu-

levaan työpajaan. Saaduilla palautteilla vahvistettiin myös osallistuminen vaih-

teeseen, joka kesti koko heinäkuun aina elokuun kahdeksanteen päivään 

saakka.  
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Palautteita reflektoimaan kokoonnuttiin elokuun puolessa välissä. Opinnäyte-

työn tekijän lisäksi työpajaan osallistui yhdeksän hoitajaa. Palautteiden käsit-

telyn jälkeen keskusteltiin vielä Vivago-järjestelmä osaamisen kehittämisen 

käytännön jatkamista. Tätä varten päätettiin suunnitella lomake, joka annettiin 

opinnäytetyön tekijän tehtäväksi. Poikkeuksellisesti työpaja kesti kaksikym-

mentä minuuttia eli vähemmän aikaa, kuin alun perin suunniteltiin. Tämä siksi, 

että iltapäivän aikatauluun jouduttiin mahduttamaan vielä työyhteisön tiimipa-

laveriasioiden käsittely.  

 

Vivago-järjestelmä seuranta- ja arviointilomakkeen rakentamiseen opinnäyte-

työn tekijä paneutui suunnittelupajassa elokuun lopussa. Lomakkeen suunnit-

telun pohjana käytettiin Vivago-yritykseltä sähköpostitse saatua ja heillä käy-

tössä olevaa Vivago-järjestelmä perusosaamisen seuranta- ja arviointiloma-

ketta. Tähän liitettiin vielä Vivago-järjestelmä osaamisen kehittämisen toimin-

tamalliin valitut kehittämiskohteet. Tämän ohessa luotiin fläppitauluun kooste 

koko työpajaprosessista. Näistä kahdesta teemasta muodostettiin viidennen 

työpajan ”peiliaineisto” 

 

Työpaja pidettiin syyskuun ensimmäisenä päivänä ja siihen osallistui opinnäy-

teyöntekijän lisäksi kolmetoista työntekijää. Työpaja kesti neljäkymmentä mi-

nuuttia. Aivan aluksi opinnäytetyön tekijä esitteli suunnittelemansa Vivago-

järjestelmä seuranta- ja arviointilomakkeen. Tämän jälkeen luotiin katsaus 

koko työpajaprosessiin. Edelleen pohdittiin Vivago-järjestelmä osaamisen ke-

hittämisen vakiinnuttamista pysyväksi käytännöksi. Näiden lisäksi vielä kes-

kusteltiin Vivago-järjestelmä perusosaamisen tason ja erityisosaamisen tason 

eriyttämisestä sekä vastuualueiden jakamisesta.  
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7 OPINNÄYTETYÖN TULOKSET 

 

Työpajoihin osallistui palvelutalosta viidestä kolmeentoista työntekijää, joista 

suurin osa oli vakituisia lähihoitajia. Yhdellä osallistujista oli sairaanhoitajan 

koulutus. Vivago-järjestelmä osaamisen kehittämisen työpajoihin otti osaa 

myös palvelutalojohtaja. Näiden ohella työpajat tarjosivat määräaikaisena 

työskenteleville lähi- ja sairaanhoitajille ja lähihoitajaopiskelijoille mahdollisuu-

den Vivago-järjestelmä osaamisen kehittämiseen. 

 

7.1 Vivago-järjestelmä osaamisen nykytila 

 

Palvelutalotyöntekijöiden nykyistä Vivago-järjestelmä osaamista tarkasteltaes-

sa löydettiin neljä osaamisen tasoa, osaa syvällisesti, osaa käyttää, osaami-

nen vähäistä sekä ei lainkaan osaamista. Tästä pystyttiin osoittamaan Vivago-

järjestelmä osaamisen vaihtelevuus ja irrallisuus palvelutalossa.  

 

Eri tasoja lähemmin tarkasteltaessa kahden työntekijän osaaminen voitiin 

nähdä syvällisenä. Näiden työntekijöiden kuvauksissa hoitajarannekkeen, iäk-

käillä olevien Vivago-kellojen ja aulapainikkeen testaus sekä Vista-ohjelmasta 

käyrä-, hälytys- ja hyvinvointitietojen tarkistaminen nostettiin merkittävästi 

esiin. Toisaalta viitattiin myös pienempiin toimenpiteisiin, kuten pattereiden 

vaihtaminen tukiasemaan ja laajempaan osaamiseen, joka liitettiin toimintaan, 

kun asukas vaihtuu ja Vivago-järjestelmään tulee ongelmia. Niiden palveluta-

lotyöntekijöiden, joiden osaaminen luokiteltiin osaa käyttää tasolle, Vivago-

kelloa, tietokonetta, jossa on Vista-ohjelma ja DECT-puhelinta osattiin käyttää, 

mutta järjestelmän kokonaisuuden hallinnassa esiintyi puutteita. Epävarmuutta 

koettiin etenkin Vivago-kellon ohjelmoinnissa, uni- ja valverytmikäyrien tulkin-

nassa sekä toiminnassa kun Vivago-järjestelmään tulee vika. Osaaminen vä-

häistä tasossa havaittiin selkeästi monet vajavuudet Vivago-järjestelmän eri 

osien välillä. Tällä tasolla osattiin käsitellä pääasiassa DECT-puhelinta, vasta-

ta hälytyksiin tai avata ulko-ovi puhelimen avulla. Yhdellä työntekijällä ei ollut 

minkäänlaista osaamista.  
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”1xkk yöllä hoitajarannekkeen testaus vartijan kanssa. 1xkk testaan rannekkeet ja AULA- 

painikkeen. 1xvko tarkistan koneelta tarkemmin joka asukkaalta käyriä, hälytyksiä, hyvinvoin-

tia jne. Koneelle tulleet laiteliittimen patteri loppu >vaihdan patterit. Keräilen vihkoon pieniä 

asioita, joita sitten samalla kertaa kyselen BLC:ltä sähköpostilla tai soittamalla. Lääkärikäyntiä 

varten tulostan asukkaan hyvinvointitiedot ja käyräanalyysin tarvittaessa. Kun asukas vaihtuu, 

puhdistan rannekkeen ja poistan asukkaan tiedot. Uudelle asukkaalle ohjelmoin rannekkeen 

ja tarkistan kotoa huonepuhelimen ja testaan ranneketta + laitan kellon oikeaan aikaan. Vian 

ilmetessä esim. dekti rikki, laitan BLC:lle sähköpostia. Päivitän ohjeita muulle henkilökunnal-

le”.  

 

”Osaan puhdistaa kellonrannekkeen, tulkita kännykän näytölle tulevat hälytykset, avata ulko-

oven kännykällä. Katsoa tietokoneelta hälytykset, asukaskohtaisen käyrän aktiviteetistä, toi-

mia, kun tietokone menee jumiin”. 

 

7.2 Osaamisen syntyminen ja haasteet osaamisen kehittämisessä 

  

Palvelutalotyöntekijöiden Vivago-järjestelmä osaamisen syntymistä tarkastel-

taessa, merkittävämmiksi tekijöiksi nostettiin työn ohessa itsenäinen ja kolle-

gan avustuksella tapahtuva osaamisen kehittäminen ja perehdytyskansion 

käyttö. Toisaalta perehdytyskansioon tutustuminen koettiin vaikeaksi työn-

täyteisten työvuorojen vuoksi. Vakituisille työntekijöille annetun peruskäyttäjä-

koulutuksen arvioitiin vain vähäisessä määrin vaikuttaneen osaamisen synty-

miseen. Osaamisen syntymiseen nähtiin yhden työntekijän kohdalla vaikutta-

neen tutustumiskäynti toiseen palvelutaloon, jossa käytettiin Vivago-

järjestelmää ja toisen kohdalla yhteistyö laitetta huoltavan BLC-yrityksen 

kanssa. Kokonaisuutena saatiin yhteinen näkemys siitä, että tyypillisesti pal-

velutalossa osaaminen syntyy käytännön kautta, ilman minkäänlaista opastus-

ta järjestelmän käyttöön.   

 

Palvelutalotyöntekijöiden Vivago-järjestelmä osaamisen kehittämisen haastei-

ta arvioitaessa, tärkeimmiksi nostettiin hälyä, työrauhan- ja yhteisen ajanpuu-

te, yöllinen yksinolo ja selkeiden huolto-ohjeiden tarve, joka liitettiin lähinnä 

Vivago-järjestelmä häiriöihin. Suuria vaikeuksia koettiin myös aktiviteetti-

käyrissä esiintyvien poikkeamien tulkinnassa. Näitä aiheuttivat lähinnä iäkkäi-

den sairaudet, kuten parkinsonin taudin voimakas liikehdintä tai halvaantu-

neen raajan verenkiertohäiriöt.   

 

”Aikaa paneutua Vivagon sisältöön”  
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7.3 Uusi toimintamalli 

 

Kolmannessa työpajassa, jossa rakennettiin Vivago-järjestelmä osaamisen 

kehittäminen toimintamalli (taulukko 3), nähtiin konkreettisesti yhteisen kehit-

tämisen tulos.  

 

 

 

TAULUKKO 3. Osaamisen kehittämisen suunnitelma, toimintamalli (mukaillen 

Eklund ym. 2007, 26) 

 

Vivago-järjestelmä 
osaamisen kehit-
tämisen kohteet 

 
Toimenpiteet 

 
Osallistujat 

 
Aikataulu 

 
Seuranta 

 
Johdon tuki 

Vivago-kellon 
ohjelmointi, lataus, 
pudistus ja kel-
lonajan säätö 
 
Perehdytys- ja 
ohjekansion käyttö 
 
Toiminta, kun 
järjestelmä jumiu-
tuu ja iäkäs siirtyy 
toisen hoitolaitok-
seen 
 
DECT-puhelimeen 
tulevien hälytysten 
tulkinta 
 
Vista-ohjelmasta 
unikäyrien tulkinta 

Pienryhmä- ja 
parityöskentely 
 
Vastuuhenkilö 
opastaa 
 
Koulutus 

Vastuuhenkilö 
 
Vakituiset 
lähihoitajat ja 
sairaanhoitaja 
 
Määräaikaisena ja 
sijaisena työsken-
televät lähi- ja 
sairaanhoitajat 
 
Palvelutalojohtaja 

Heinäkuu ja 
elokuun kaksi 
ensimmäistä 
viikkoa 
 
Puoli tuntia 
kerran viikossa 
 
Aamu- tai ilta-
vuoro 

Kuittaus Aika 
 
Osaamisen 
kehittämistä 
tukeva kulttuuri 

 

 

 

Vivago-järjestelmä osaamisen kehittämiskohteita tarkasteltaessa tärkeimmiksi 

nostettiin Vivago-kellon ohjelmointi, lataus, puhdistus ja kellonajan säätö sekä 

perehdytys- ja ohjekansion käyttö. Edelleen keskeisenä koettiin toiminta, kun 

järjestelmä jumiutuu ja iäkäs siirtyy väliaikaisesti toiseen hoitolaitokseen. Näi-

den lisäksi tärkeinä pidettiin DECT-puhelimeen tulevien hälytysten- ja Vista-

ohjelmasta unikäyrien tulkintaa. 

 

Toimenpidealueen rakentamisessa tärkeänä nähtiin hakea käytäntöön toteut-

tamiskelpoisia ideoita. Ehdotetuista viidestä ideasta kolmea pienryhmä- ja pa-

rityöskentely, vastuuhenkilö opastaa ja koulutus pidettiin merkittävimpinä. Toi-

saalta työntekijöiden yksittäisiä toimenpidevalintoja kartoitettaessa, suunnitel-
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mallinen pienryhmä- ja parityöskentely koettiin tärkeänä, koska sen nähtiin 

auttavan harjoittelemaan Vivago-järjestelmää oman tason mukaan pitkäjäntei-

sesti.  Vastuuhenkilö koettiin myös merkittävänä, sillä hänen odotettiin tietä-

vän mitä Vivago-järjestelmästä täytyy katsella ja keneen ottaa yhteys, jos tu-

lee ongelmia. Oleellisena seikkana nähtiin myös, että opittua pystyttäisiin ker-

taamaan. Tämän vuoksi kehiteltiin malli, jossa vuorollaan toimittiin opastajan, 

että opastettavan rooleissa. Toisaalta kerran vuodessa tapahtuva ulkopuoli-

nen koulutus koettiin muun ohessa tärkeänä. 

 

”Pieniä ryhmiä, jotka suunnitellusti harjoittelevat Vivagon käyttöä tasonsa mukaisesti niin kau-

an kunnes osaavat ohjelmaa käyttää” 

 

”Vastuuhenkilö tai henkilöt huolehtii opastuksesta”  

 

 ”Koulutusta kerran vuodessa ja kertausta säännöllisin väliajoin 

 

Osallistujia tarkasteltaessa lähtökohtana pidettiin mahdollisimman monen 

pääsemistä mukaan Vivago-järjestelmä osaamisen kehittämiseen. Tämän 

vuoksi koettiin tärkeänä osallistaa Vivago-vastaavan lisäksi vakituisena ja 

määräaikaisena työskentelevät lähi- ja sairaanhoitajat sekä palvelukodin joh-

taja. Aikataulun suunnittelussa tärkeimpänä pidettiin sen pituutta, jonka vuoksi 

osaamista päätettiin kehittää koko heinäkuu ja elokuun kaksi ensimmäistä 

viikkoa. Ongelmallisena nähtiin osaamisen kehittämisen sovittaminen arkityö-

hön. Tämän vuoksi kerran viikossa, aamu- tai iltavuorossa puoli tuntia keralla 

nähtiin riittävän. Osaamisen kehittämisen seurantaa tarkasteltaessa päädyt-

tiin, että työntekijät kuittaavat opastajan ja opastettavan rooleihin osallistumi-

sen. Johdon tukea käsiteltäessä nähtiin sen oleellisesti liittyvän osaamisen 

kehittämistä tukevan kulttuurin luomiseen.   

 

7.4 Palvelutalotyöntekijöiden palautteet uudesta toimintamallista  

 

Vivago-järjestelmä osaamisen kehittämisen vaiheesta saatuja palautteita ref-

lektoitaessa voitiin nähdä sekä onnistumisia, että epäonnistumisia. Opastajan 

roolia tarkasteltaessa, jossa pääsi olemaan kuusi työntekijää, koettiin se vai-

keana, mutta samalla opettavaisena. Eräs työntekijä piti tärkeänä, että kun 

joutui opastamaan muita, avautui itselle ne asiat, jotka olivat vielä epäselviä. 
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Opastajan valmistautumattomuus rooliin koettiin merkittävästi haittaavan asi-

oiden omaksumista. Tähän voitiin liittää vielä lisäksi opastajan rohkeuden puu-

te, asioista toiseen pomppiminen, opastustilanteiden lyhyys ja kiire.  

  

Toisaalta työntekijöiden kokemuksia edelleen arvioitaessa tärkeänä pidettiin, 

että opittiin ohjelmoimaan, joskin haparoiden Vivago-kello uudelle asukkaalle 

ja tulkitsemaan Vista-ohjelmasta tarkemmin uni- ja aktiviteettikäyriä. Lisäksi 

opittiin arvioimaan DECT-puhelimeen tulevia hälytyksiä, käyttämään perehdy-

tyskansiota sekä uutena kohteena vaihtamaan tukiasemaan paristo. Näiden 

ohessa teoriassa harjaannuttiin toimimaan, kun järjestelmään tulee vika tai 

iäkäs siirtyy väliaikaisesti toiseen hoitolaitokseen. Kokonaisuutena Vivago-

järjestelmä osaamisen kehittämisen vaihe koettiin mielenkiintoisena ja tarpeel-

lisena. Vivago-järjestelmän nähtiin monen työntekijän kohdalla tulleen tutum-

maksi ja sen käytön helpottuneen. 

 

 ”Prosessi on ollut mielenkiintoinen ja opettavainen. Nyt Vivago on tullut paljon enemmän 

tutuksi”. 

 

”Olisin tarvinnut enemmän aikaa valmistautumiseen, vaikeaa en tiennyt täysin mistä kertoa”. 

 

”Osaan tulkita esim. yökäyriä paremmin, ja tuli varmuutta esim. kellon ohjelmointi”. 

 

Palautteita vielä tarkasteltaessa koettiin erittäin tärkeänä parityöskentely tai 

pienet osaamisen kehittämisen ryhmät sekä uusien työntekijöiden perehdyt-

täminen. Näiden lisäksi ensiarvoisena nähtiin, että osaamisen kehittämiseen 

järjestetään aikaa ja rauhallinen tila. Palautteissa korostettiin myös omaa ak-

tiivisuutta ja erilaisten oppijoiden huomioista. Keskeisenä nähtiin vielä, että 

opastajana toimisi aina sama työntekijä, joka hallitsee asiat. Merkittävänä ko-

ettiin, että näillä saaduilla palautteilla voitiin parannella Vivago-järjestelmä 

osaamisen kehittämisen toimintamallia. 

 

”Oli mukava, kun Vivago vastaava kertoi minulle ja työkaverille pelkästään. Siinä pääsi hyvin 

näkemään ja kuulemaan kaikki vaiheet. Tiimipalaverin yhteydessä olevassa opastuksessa oli 

välillä liian paljon porukkaa”. 

 

”Sama ihminen, joka tekee koulutukset kaikille”. 
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7.5 Kokeilusta jatkuvaan osaamisen kehittämiseen 

 

Vivago-järjestelmä osaamisen kehittämistä vakiinnutettaessa merkittävänä 

pidettiin sitä varten suunniteltua seuranta- ja arviointilomaketta (liite 2). Tämä 

koettiin tärkeäksi välineeksi, sillä sen avulla voitaisiin seurata ja arvioida Viva-

go-järjestelmä osaamisen tasoa ja osaamisen kehittämisen tarvetta palveluta-

lossa. Keskeisenä nähtiin myös, että lomakkeeseen sisältyvien kysymysten, 

kuinka paljon työntekijä kokee tarvitsevan opastusta ja minkälaista opastusta 

työntekijä toivoo järjestettävän, avulla kyettäisiin toteuttamaan osaamisen ke-

hittäminen yksilöllisesti. Tärkeäksi koettiin myös lomakkeiden jakaminen, kä-

sittely ja tarvittavan opastuksen järjestäminen. Vivago-vastaavan ja palveluta-

lojohtajan valintaa näihin tehtäviin voitiin perustella heidän molempien pitkäai-

kaisella Vivago-järjestelmä kokemuksella. 

 

Vivago-järjestelmä perus- ja erityisosaamisen erittelyä käsiteltäessä päädyttiin 

perusosaamisen tasossa pysyä entisessä käytännössä eli se mainittiin kuulu-

van jokaiselle työntekijälle mukaan lukien sijaiset ja opiskelijat. Erityisosaami-

sen taso katsottiin kuuluvan edelleen neljälle lähihoitajalle. Erityisosaamisen 

tasoon nähtiin sisältyvän erityisesti vaikeissa teknisissä vioissa yhteydenpito 

järjestelmää huoltavaan BLC-firmaan tai Vivago-yritykseen. Lisäksi tähän lue-

teltiin kuuluvaksi asiakastietojen päivittäminen Vista-ohjelmaan ja hälytystyyp-

pien muuttaminen iäkkäiden henkilökohtaisia tarpeita vastaaviksi.  

 

Työpajoja kokonaisuutena arvioitaessa kartoitettiin sitä varten viittä osa-

aluetta osaamisen nykytilaa, osaamisen syntymistä ja osaamisen kehittämi-

sen haasteita. Edelleen näiden lisäksi Vivago-järjestelmä osaamisen kehittä-

misen toimintamallin rakentamista ja sen käyttöönottoa sekä vakiinnuttamista. 

Osaamisen nykytilaa arvioitaessa nostettiin esiin selkeä osaamisen kehittämi-

sen tarve. Osaamisen syntymiseen nähtiin tarvittavan osaamisen kehittämisen 

eri menetelmien hallintaa. Osaamisen kehittämisen haasteita arvioitaessa tär-

keänä koettiin osaamisen kehittämisen mahdollistaminen. Toimintamallin ra-

kentamiseen liitettiin tiiviisti yhteistyö ja toimintamallin vakiinnuttamista arvioi-

taessa pidettiin oleellisena sen sisäistämistä ja ulkoistamista. (Engeström 

2004, 17–24.)      
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8 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa palvelutalotyöntekijöille viisi työpajaa 

ekspansiivisen oppimisen syklin ohjaamana. Opinnäytetyön tavoitteena oli, 

että työpajoista saatua ”peiliaineistoa” käytetään palvelutalotyöntekijöiden Vi-

vago-järjestelmä osaamisen kehittämiseen. Työpajaprosessi oli suunnitelmal-

linen tapa viedä työyhteisössä läpi ekspansiivisen oppimisen vaiheet. Samalla 

se on osallistava työn kehittämismenetelmä (Hämäläinen 2008, 30). Lisäksi 

työpajaprosessin tarkoituksena on edistää työntekijöiden yhteistyö- ja itsensä-

tuntemistaitoja (Nikkola 2011, 1). Vaiheittainen etenevät työpajat edellyttivät 

onnistuakseen tilaa, johon kokoonnuttiin ja osaamisen kehittämisen välineitä 

(Engeström 2004, 50), sekä kykyä liittää ne päivittäisen hoitotyön rinnalle.     

 

Opinnäytetyön kohderyhmää tarkasteltaessa työpajojen lähtötilanteessa tou-

kokuussa 2015 työskentelyryhmä muodostettiin neljästätoista palvelutalon 

vakituisesta lähihoitajasta, yhdestä sairaanhoitajasta ja palvelutalon johtajas-

ta. Lisäksi työpajoihin osallistutettiin vaihtelevasti kesälomasijaisena työsken-

televiä lähi- ja sairaanhoitajia sekä opiskelijoita. Yksittäisiin työpajoihin palve-

lutalosta nähtiin osallistuneen viidestä kolmeentoista työntekijää. Työpajojen 

edetessä kesän aikana iäkkäiden määrän ja hoivan tarpeen lisääntyessä osal-

listujien lukumäärään lisättiin vielä yksi lähihoitaja. Työpajoihin osallistutettiin 

jokainen hoivatyötä tekevä työntekijä, sillä Vivago-järjestelmä osaamisen ke-

hittäminen liitettiin kiinteästi palvelutalon strategiseen toimintaan. Opinnäyte-

työn aineisto, joka pohjautuu yksinomaan palvelutalotyöntekijöiden työpajois-

sa tuottamaan peiliaineistoon, pyydettiin nimettömänä.  

 

Tässä opinnäytetyössä työpajaksi otettiin palvelutalosta tila, jossa Vivago-

järjestemä sijaitsee. Työpajojen sijoittamista iltapäivään pidettiin ensisijaisena, 

koska sillä voitiin mahdollistaa sekä aamu- ja iltavuorojen työntekijöiden osal-

listaminen. Tämä tarjosi monien eri näkökulmien esiintuomisen. Toisaalta 

osaamista kehitettiin tilassa, joka aiheutti jatkuvia katkoksia työskentelyyn ja 

vaikeutti keskittymistä. Tästä johtuen alun perin puoleksi tunniksi suunniteltu-

jen työpajojen aikataulut jouduttiin muokkaamaan kahdestakymmenestä mi-

nuutista yhteen tuntiin, riippuen häiriöistä tai käsiteltävästä aiheesta. Muuten 

työpajoissa edettiin toukokuusta syyskuuhun 2015 suunnitellusti ekspansiivi-
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sen oppimisen syklin ohjaamana. Merkittävään sijaan työpajoissa nostettiin 

fläppitaulu, johon työntekijöiden tuottamat välitehtävät eli ”peiliaineisto” heijas-

tettiin analysoitavaksi ja reflektoitavaksi. Hoitotyön paineista johtuen välitehtä-

vien keräämiseen tarvittiin työntekijöiden joustavuutta. Tämä näkyi toiminnas-

sa työntekijöiden aktiivisena osallistumisena tehtävien tekemiseen oman päi-

vittäisen työn ohessa.  

 

Opinnäytetyön tekijälle työpajaprosessi voitiin nähdä toukokuusta syyskuuhun 

kestävänä ylimääräisenä työsarkana oman sairaanhoitajan työn ohessa. Tä-

män vaiheen kuvailuun voidaan liittää perehtyminen ekspansiivisen oppimisen 

teoriaan, työpajojen suunnittelu ja toteuttaminen sekä työntekijöiden työsken-

telyn ja keskustelun ohjaaminen työpajoissa (Kananen 2009, 52). Edelleen 

valmisteluun sisältyi työntekijöiden välitehtävien suunnittelu ja niiden rajaami-

nen ”peiliaineistoksi” työpajoihin. Yhteen tärkeään rooliin nousi kenttämuistiin-

panojen kirjoittaminen. Tämä tarkoittaa säännöllistä työpajaprosessiin sisälty-

vien omien havaintojen ja ”peiliaineiston” rajaamista sekä raportointia. 

(Alasuutari 2011, 281.)  

 

Kaikkein haastavin vaihe työpajaprosessissa koettiin heinäkuusta elokuuhun, 

jolloin Vivago-järjestelmä osaamista kehitettiin valittujen kehittämiskohteiden 

parissa. Varsinkin viikoittaisiin opastajan rooliin valmistautumiseen ja opastet-

tavien ryhmien muodostamiseen tarvittiin työntekijöiden keskuudessa jatkuvaa 

opinnäyteyön tekijän tai Vivago-vastaavan apua ja läsnäoloa. Osaltaan tämän 

oletettiin johtuvan siitä, ettei osalle työntekijöistä täysin auennut työpajojen ja 

Vivago-järjestelmä osaamisen kehittämisen toimintamallin idea. Toisaalta täs-

tä voitiin nähdä, miten tärkeään asemaan nousee työpajojen suunnittelu ja 

pohjustaminen. 

 

Onnistuakseen opinnäytetyö edellyttää eettisesti ammatillista toimintaa ja yh-

teisesti hyväksyttyjen tutkimuskäytäntöjen noudattamista. Keskeiseen eetti-

seen rooliin tässä työssä nousee viestintä ja ihmisten kohtaamistaidot. En-

simmäinen askel kohti työpajoja otettiin toukokuussa 2015 sähköpostitse, jon-

ka kautta palvelutalotyöntekijöitä tiedotettiin prosessin alkamisesta. Toinen 

askel otettiin työyhteisön yhteisessä tiimipalaverissa, jossa käytiin yksityiskoh-

taisemmin läpi opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite, työpajat sekä ekspansiivisen 
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oppimisen sykli. (Engeström 2004, 21.) Näiden lisäksi työpajoista työntekijöitä 

informoitiin kalenterisessa, jota käytetään palvelutalossa päivittäisten tapah-

tumien tiedottamiseen.  Tärkeimmiksi ihmissuhdetaidoiksi työpajaprosessissa  

voitiin nostaa toisten kunnioitus, vahingon välttäminen, yhteisesti sovittujen 

sääntöjen noudattaminen, kiitollisuus, rehellisyys ja avoimuus. Unohtamatta 

omaa roolia työn kehittäjänä, rohkeutta ottaa kantaa, mutta samalla muistaen, 

että opinnäytetyön aihe on itsessään tutkimuseettinen kysymys ja tästä synty-

vä tuotos on opinnäyteyön tekijän itsensä vastuulla. (Tuomi & Sarajärvi 125–

131.) 

 

Opinnäytetyön luotettavuutta tarkasteltaessa voidaan se liittää opinnäytetyön 

tekijän tulkintoihin ja tarkkaan raportointiin vain ja ainoastaan palvelutalotyön-

tekijöiden tuottamasta ”peiliaineistosta”. Tällä tarkoitetaan palvelutalotyönteki-

jöiden näkökulmia, ajatuksia ja kokemuksia omasta Vivago-järjestelmä osaa-

misestaan. Toisaalta opinnäytetyö ja osaamisen kehittäminen on vain yksi 

pieni pala palvelutalon koko maailmasta, sen kielestä ja toimintavoista 

(Alasuutari 2011, 88). Erilaisuutta voidaan pitää rikkautena, sillä se tekee ai-

neistosta värikkään ja ainutlaatuisen sekä tekijänsä näköisen. Ainutlaatuisuu-

tensa vuoksi työpajaprosessista syntyneet raportit annettiin opinnäytetyön oh-

jaajalle ja työntekijöille sekä palvelutalon toimitusjohtajalle luettavaksi. Näiden 

ulkopuolisten silmien ohjaamana opinnäytetyön tekijä vaihtoi suuntaa moneen 

otteeseen. Suunnan vaihtamisella pyrittiin auttaa lukijaa saamaan opinnäyte-

työn tekijän ajatuksen juoksusta kiinni. ( Kananen 2009, 87–98). 

  

Viiden toteutuneen työpajan pohjalta voidaan nostaa esiin seuraavia ajatuksia.  

Osaamisen tasoja tarkasteltaessa saatiin vastaus kysymykseen, minkälaista 

Vivago-järjestelmä osaamisen palvelutalossa on? (Sillanpää 2014, 37). Tällä 

voitiin osoittaa selkeä Vivago-järjestelmä osaamisen kehittämisen tarve palve-

lutalossa. Tuloksista voitiin nostaa esiin Vivago-järjestelmän, johon liittyy Vi-

vago-kello, tukiasema, tietokone, jossa on Vista-ohjelma ja DECT-puhelin eri 

osien osaamisen irrallisuus ja vaihtelevuus. 

  

Vivago-järjestelmä osaamisen syntymistä ja osaamisen kehittämisen haastei-

ta tutkittaessa saatettiin huomata, että ne kietoutuvat hyvin läheisesti toisiinsa. 

Tämä tieto on merkittävä, sillä uutta osaamista ei voida lähteä kehittämään, 
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ellei historiallisesti eritellä sitä, kuinka osaaminen on muodostunut tämän het-

kiseen tilanteeseen. Toisaalta tähän yhteyteen tulee liittää haasteiden tarkas-

telu, sillä niiden on todettu merkittävästi vaikeuttavan osaamisen kehittämistä. 

(Hämäläinen 2008, 9–12, 49.) 

 

Uutta toimintamallia rakennettaessa pystyttiin todentamaan, että Vivago-

järjestelmä osaamisen kehittäminen koskettaa koko työyhteisöä, myös niitä 

jotka eivät olleet toimintamallin rakentamisessa mukana. Sillä on osoitettavis-

sa, ettei yksilö voi yksin muuttaa toimintaympäristöään (Engeström 2004, 19). 

Kolmas vaihe koettiin merkittävänä, sillä siinä määriteltiin vaadittava Vivago-

järjestelmä osaamisen taso ja osaamisen kehittämisen kohteet palvelutalossa. 

Tämä vaihe edelleen vahvisti näkemystä osaamisen kehittämisen tarpeesta 

työyhteisössä. Sillä vaadittavaa osaamista päätettäessä voitiin huomata, että 

se käsitti koko Vivago-järjestelmän eri osa-alueiden lisäksi toiminnan, kun Vi-

vago-järjestelmään tulee vika ja iäkäs siirtyy väliaikaisesti toiseen hoitolaitok-

seen.   

 

Prosessin aikana voitiin huomata, että Vivago-järjestelmä osaamisen kehittä-

minen hoitotyön rinnalla ei ollut itsestään selvyys. Jatkuvat Vivago-hälytykset 

työpajoissa osoittivat, että osaamisen kehittämisen ohessa tulee samanaikai-

sesti vastata myös iäkkäiden tarpeisiin. Varsinkin palvelutaloissa, joissa hoide-

taan herkästi haavoittuvia henkilöitä kuten muistisairaita (Teknologia ja etiikka 

sosiaali- ja terveysalan hoidossa ja hoivassa 2010, 1–4).  

 

Edelleen Vivago-järjestelmä seuranta- ja arviointilomakkeen käyttöönotosta 

päätettäessä, perus- ja erityisosaamisen tasoja määriteltäessä sekä vastuu-

alueita jaettaessa, voitiin nähdä, että samalla kun niitä vakiinnutettiin, kehitet-

tiin myös työkäytäntöjä. Tämä edistää työnhallintaa ja työhyvinvointia (Launis 

ym. 2010, 1).  

 

Työpajojen tulosten pohjalta voidaan esittää, että palvelutalotyöntekijöiden 

Vivago-järjestelmä osaamisen kehittäminen tulee edelleen nostaa suunnitel-

mallisemmin ja näkyvämmin esiin työyhteisössä. Tämä edellyttää Vivago-

järjestelmä osaamisen kehittämisen tarkoituksen määrittelemistä ja säännölli-

siä yhteisiä työpajoja. Onnistuneeseen osaamisen kehittämiseen sisältyy Vi-



41 

 

vago-järjestelmä osaamisen tason, osaamisen syntymisen ja osaamisen ke-

hittämisen haasteiden tarkastelu. Huomio tulee kiinnittää myös uusien toimin-

tamallien rakentamiseen ja niiden käyttöönottoon arjessa. Kun Vivago-

järjestelmä osaamisen kehittäminen vakiintuu palaksi yhteistä toimintaa, joh-

taa se sen yhteiskunnallisen merkityksen ymmärtämiseen (Engeström 2004, 

23–24). 

 

Opinnäyteyön päätyttyä pidetään palvelutalossa vielä yhteinen kokoontumi-

nen, jossa luodaan puitteet jatkotoimenpiteille yhteisesti. Tässä vaiheessa 

tarvitaan Vivago-yrityksen edustajan läsnäoloa mietittäessä aloitus-, perus-

käyttäjä- ja pääkäyttäjäkoulutusta sekä mahdollista hyvinvointitietojen hyödyn-

täminen hoitotyössä koulutusta? Myös työpajoissa syntyneen aineiston salas-

sapidosta ja säilytyksestä opinnäytetyön valmistumisen jälkeen sovitaan erik-

seen palvelutalon toimitusjohtajan kanssa (Launis ym. 2010, 21).  

 

Jatkossa voitaisiin tehdä kyselytutkimus palvelutalon johdolle, jossa kartoitet-

taisiin, miten Vivago-järjestelmä osaamisen kehittäminen on jatkunut yksikös-

sä? Tulevaisuudessa olisi myös tärkeää liittää Vivago-järjestelmätiedot osaksi 

Hilkka-asiakastietojärjestelmää kirjaamista ja suullista raportointia. 
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LIITTEET 
 
 

Liite 1. Infokirje 
  

Hyvä palvelutalon työyhteisö  

 

Tulevaisuuden yhteiskunnalliset suuret muutokset ikääntyminen ja hyvinvointiteknologian 

lisääntyminen, asettavat jatkuvasti uusia osaamisen vaatimuksia organisaatioille. Parhaimmil-

laan hyvinvointiteknologia tarjoaa vaihtoehdon perinteisille hoitotyönmenetelmille. Oikein to-

teutettuna, hyvinvointiteknologia auttaa näkemään kokonaisvaltaisesti ikääntyneen tarpeita 

sekä se edistää organisaation sisäistä toimintaa. 

Opintoihini Jyväskylän ammattikorkeakoulussa terveyden edistämisen koulutusohjelmassa 

(ylempi AMK) liittyen toteutan palvelutalossa opinnäytetyön, jonka tarkoituksena on tuottaa 

työntekijöille ”peiliksi” havaintoaineistoa hyvinvointiteknologiaan kuuluvasta Vivago-

järjestelmästä. Opinnäytetyön tavoitteena on saada työyhteisöltä tietoa, jonka avulla Vivago-

järjestelmä osaamista voidaan tulevaisuudessa suunnitella ja kehittää.    

Opinnäytetyön toteutan kevään ja kesän 2015 aikana viitenä työpajatyöskentelynä. Työpaja-

pajatyöskentely on palvelutalossa toteutettava yhteinen kehittämisponnistus. Kyseessä on 

yhteisöllinen ja pitkäaikainen osaamisen kehittämisen prosessi. ”Työpajan ja siellä olevan 

välineistön tarkoituksena on virittää tavanomaisesta hoitotyöstä erottuva tutkiva ja reflektoiva 

ilmapiiri”. Työpajassa tuotettava ”peiliaineisto” tullaan säilyttämään luottamuksellisena ja ni-

mettömänä. Opinnäytetyön päätyttyä aineisto hävitetään asianmukaisesti. Osallistumisenne 

työpajaan on tärkeää, sillä lähtökohtana on, että työyhteisö on oman osaamisensa paras asi-

antuntija ja kehittäjä. Pyydänkin teitä hyvä työyhteisö ystävällisesti osallistumaan aktiivisesti 

työpajatyöskentelyyn, johon virittäydytään 7.5.2015 tiimipalaverissa. 

 

 
Yhteistyöstänne kiittäen 

Pirkko-Liisa Pylvänäinen 

ylempi AMK opiskelija 

Sairaanhoitaja (AMK) 

pirkko-liisa.pylvanainen@hotmail.fi 
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LIITE 2. VIVAGO-JÄRJESTELMÄN PERUSOSAAMISEN SEURANTA- JA 

ARVIOINTILOMAKE (mukaillen Vivago Vista-järjestelmän ja Vivago-kellon käytön osaa-

miskartoitus lista, Vivago Oy)  
 

Nimi____________________________________________________________________ 

 

Muuta kohtaan voit laittaa tietoa, esimerkiksi kuinka paljon koet tarvitsevan opastusta ja min-

kälaista opastusta haluat; ryhmäopastusta, pienryhmäopastusta, yksityisopastusta, itsenäistä 

harjoittelua, luentoja, kirjallisia ohjeita, koulutusta. 

 

 
Vivago -
järjestelmä  
 

 
      Kyllä  

 
       En 

 
           Muuta 

Osaan ohjelmoida 
Vivago-kellon  

 
 

  

Osaan ladata 
Vivago-kellon 

   
 

Osaan puhdistaa 
Vivago-kellon 

 
 

  

Osaan säätää 
Vivago-kelloon 
ajan 

 
 
 

  

Osaan käyttää 
Vivago-
järjestelmä pe-
rehdytys- ja ohje-
kansiota 

 
 
 

  

Osaan tulkita 
DECT-
puhelimeen tule-
via hälytyksiä 

   

Osaan tulkita 
Vista-ohjelman 
aktiviteettikäyrältä 
unijaksoja 

 
 
 

  

Osaan toimia, kun 
järjestelmä jumiu-
tuu 

 
 
 

  

Osaan toimia 
tilanteissa, kun 
iäkäs siirtyy väli-
aikaisesti toiseen 
hoitolaitokseen 

   

 

Millaista osaamista vielä tarvitsisi olla? 

 


